
zaný zisk byl 19 miliard nebo 18 
miliard? Tato čísla si běžný občan 
snad nedokáže ani představit.

 
V současném složení Sněmov-

ny však stále existuje šance, že 
se nám podaří přesvědčit do-
statek poslanců, aby výjimky 
zrušili. Ostatně vládní hnutí to 
mělo v programu, i když nyní se 
k tomu příliš nehlásí. Zlí jazyko-
vé tvrdí, že penězovod je lepší 
odklonit k sobě, než ho zrušit.

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

držíme kurz

Zdeňek Hřib, pirátský 
kandidát na primátora   
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Nikdo nám nenasypal kapi-
tál do začátku a ani později 

jsme se neopírali o žádné vlivné 
sponzory či nakoupenou pozor-
nost médií. Krok za krokem jsme 
rostli díky tisícovkám dobrovol-
ně odpracovaných hodin a ener-
gii 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 dru-
hou nejpreferovanější stranou. 

Držíme kurz

Spojoval a stále nás spojuje zájem 
o veřejný prostor, soustředíme se 
na problémy skutečných lidí a je-
jich konkrétní řešení. Vždy jsme 
hájili svobodu. Stále kritizujeme 
nabývající restrikce státu vůči 
občanům a jeho tendenci zasa-
hovat 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 – sna-
žíme se zjednodušit a digitalizo-

Nedávno jsme si v Pirátech připomněli devět let od našeho vzniku a pomalé-
ho, 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. 

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 
Předseda České pirátské strany, 
Poslanec PSP

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 pa-
pírování vyřídíte z domova či s pomocí 
vstřícných úředníků – tedy město, odkud 
se na víkend neutíká. Nebo vesnici, kde 
máte blízko přírodě i sousedům, ale záro-
veň není náročné zařídit si běžné záležitos-
ti, takže tu i mladí chtějí zůstat a staří ne-
musí své bydliště opouštět. Zkrátka místo, 
kde je nám v každém věku a počasí fajn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Pra-
ze 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., předseda Pirátské strany

Všechny odborné organizace, 
které se zabývají bojem pro-

ti korupci, se shodnou na tom, 
že významnou posilou pro ně 
byl před časem přijatý zákon 
o registru smluv, účinný od čer-
vence 2016. Bohužel ti, proti kte-
rým 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 paušál-
ní výjimku a nemusely smlouvy 
zveřejňovat vůbec. 

Piráti proto vytrvale pracují 
na tom, aby tyto klauzule zruši-
li. 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 spo-
lečnost zveřejňuje, ale kdo se 
pozastaví nad tím, zdali vyká-

Chceme zprůhlednit největší penězovod

Ing. Dana Balcarová

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 svobod-
ný přístup občanů k informacím 
i svobodu projevu a právo na sou-
kromí. Podporujeme demokracii 
a zapojení lidí do rozhodování. 
Jedno z hesel naší kampaně bylo 
„Více svobody, méně buzerace!“

Ve Sněmovně jsme předložili 
řadu vlastních návrhů zákonů. Od-
mítáme kumulaci odměn za vyko-
návání více veřejných funkcí pro 
stát. Pracujeme na zákoně o do-
stupném bydlení. V legislativním 
procesu už máme návrh na zruše-
ní výjimek ze zákona o svobodném 
přístupu k informacím i registru 
smluv pro ČEZ. Dále jsme před-
ložili nominační zákon, který jde 
do Sněmovny s podporou 5 dalších 
poslaneckých klubů. Řešíme in-
solvence a exekutory a věnujeme 
se autorskému zákonu. Iniciovali 
jsme vyšetřovací komisi pro kauzu 
OKD, máme návrh na legalizaci 
konopí pro rekreační účely. Ji-
nak 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 vol-
bách se nám podařilo do vedení 
měst a obcí poslat okolo 30 politi-
ků. Pirátští zastupitelé sedí na rad-
nicích v Mariánských Lázních, 
Brně, Písku, Přerově, ale i v ně-
kolika 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 komo-
ry Parlamentu České republiky – 

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 smě-
řují své úsilí a kde jsou dlouhodobě 
aktivní. Dokazuje to naše každo-
denní 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 lis-
topadu 1989 mnoho různých stran, 
těchto nešvarů jsme se nezbavili.

Naše působení v místních sdru-
ženích po celé republice spočívá 
v práci odspodu. V krajských met-
ropolích proto průběžně otevírá-
me síť pirátských center. Ta jsou 
určena nejen pro potřeby Pirátů, 
ale stanou se zároveň komunit-
ními 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. 

 
K podzimním komunálním vol-

bám přistupujeme s naprostou ote-
vřeností a stejným stylem, jako se 
snažíme dělat politiku od našeho 
vzniku v roce 2009. Máme za se-
bou zkušenosti z řady měst. Ani 
po letech nás neopouští soudržnost 
a nadšení, s jakými jsme přistu-
povali ke každé výzvě – vědomi 
si toho, že politika je především 
služba. Držíme kurz a věříme, že 
naši kandidáti pro komunální vol-
by si zaslouží důvěru voličů, podob-
ně jako nás řada z nich podpořila 
v loňských parlamentních volbách.

Hodně zdraví a sil vám přeje
Ing. Dana Balcarová
Poslankyně PSP 
Specializuje se na životní prostředí

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu

piratskelisty.cz
pirati.cz
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PotřebujeMe takový volební výsledek, aby nás už kMotři 
neMoHli obejít – říká líDr Pirátů Pro Pražské volby

  MUDr. Zdeněk Hřib
  37 let
  ženatý
  3 děti
  člen správní rady VZP za Piráty
   kandidát Pirátů na primátora hl. m. Prahy

Naším základním úkolem na magistrátu bude  
napravit důvěru lidí v pražskou politiku.

Zdeňku, jste vystudovaný lékař. 
Co Vás přivedlo ke kandidatuře 
na pražského primátora a do po-
litiky obecně?

Když jsem šel na medicínu, zdra-
votnictví na tom nebylo nejlíp. 
Věřil jsem, že než dostuduji, ně-
kdo situaci napraví. Ta je ale stále 
stejná. Přijde mi, že řada politiků 
vlastně ani nemá reálný zájem 
na nějaké změně také proto, že 
jsou ve střetu zájmů a potřebu-
jí uživit svůj byznys navázaný 
na veřejný sektor. Například je-
den člen správní rady VZP je spo-
lumajitelem holdingu nemocnic 
a posílá tedy VZP faktury. Lidem 
to už ale přijde normální. Zkrátka 
si zvykli. Podle mě jsou ale střety 
zájmů a klientelismus důvodem, 
proč přešlapujeme na místě. Sou-
časní politici nemají zájem po-
sunout nás  někam dál a zlepšit 
situaci běžných obyvatel, protože 
oni necítí jejich problémy a na-
opak umí stávající systém využít 
pro své osobní potřeby. Ukázalo 
se, že není jiná možnost, než na té 
změně osobně pracovat. Proto 
kandiduji.

Přece jen jde o velmi náročnou 
a odpovědnou funkci. Proč my-
slíte, že právě vy ji zvládnete?

Řídím výzkumný institut, který 
se zabývá efektivitou veřejných 
služeb ve zdravotně-sociální ob-
lasti. Donedávna jsem navrhoval 
a realizoval rozsáhlé informační 
systémy pro veřejný sektor. Mám 
tedy manažerské zkušenosti a vím 
jak funguje (a někdy nefunguje) 
veřejná správa.

Jsem také členem správní rady 
VZP, kterou tvoří 30 lidí odpověd-
ných za rozpočet ve výši zhruba 
180 miliard ročně. Přepočtem to 
tedy vychází jako odpovědnost 
zhruba za 6 miliard korun na oso-
bu. Pražskou radu tvoří 11 lidí, 
odpovědných za rozpočet ve výši 
cca 70 miliard ročně, takže se 
opět dostáváme na cca 6 miliard 
na osobu. Nemám proto obavu, 
že bych tu odpovědnost neunesl.

Proč zrovna Piráti? 
Pirátská strana byla z mého po-

hledu úplně přirozenou volbou 
díky své otevřené politice, což 
mně vyhovuje. V roce 2013 jsem 
se stal registrovaným příznivcem 
Pirátů a o rok později jsem už 
kandidoval na Magistrát a o pár 
let později vstoupil. Jinak když si 
dnes po sobě přečtu některé moje 
už poměrně staré články, tak jsou 

plně v souladu s principy Pirátské 
strany. Takže já jsem byl vnitřně 
Pirát už dávno před tím, než jsem 
se ke straně formálně připojil.

Když vás trochu parafrázuju, 
sám říkáte, že neléčíte lidi, ale 
prostředí. Čím tedy chcete vyléčit 
některé neduhy tak specifické-
ho prostředí, jakým je pražský 
magistrát?

Začnu trochu zeširoka. V Praze 
nám nezbývá nic jiného než získat 
takový volební výsledek, aby se 
s námi muselo počítat. Aby nás 
prostě „kmotři“ neobešli. V kam-
pani se budeme snažit přesvěd-
čit lidi, že jestli chtějí skutečně 
otevřenou a čistou politiku, pak 
je Pirátská strana tou správnou 
volbou. Naším základním úkolem 
na magistrátu pak bude napravit 
důvěru lidí v pražskou politiku, 
stejně jako se to daří stranickým 
kolegům ve Sněmovně. 

Programově pak vidím několik 
priorit. První je jednoznačně boj 
proti korupci a trafikám v měst-
ských firmách. To je záležitost, 
ve které mají Piráti hodně od-
pracováno. To jsou všechny ty 
Opencard a trafiky v městských 
firmách, které vlastně drží po-

hromadě tu stávající koalici. To 
jsou ty nevýhodné pronájmy bytů 
a nebytových prostor a sociálních 
bytů lidem, kteří třeba vůbec ne-
mají problém s penězi. Nedávno 
Piráti na magistrátu rozkryli sku-
pinu nepříliš známých zastupite-
lů, kteří mají dlouhodobě velký 
příjem z městských zakázek. 

Druhou prioritou je jednoznač-
ně doprava v Praze. Nedostavěné 
okruhy, padající lávky, zavřené 
mosty, nevyřešené parkování, 
chybějící cyklostezky, metro D… 
asi bych mohl pokračovat hodně 
dlouho.

Další priority jsou vzdělávání, 
dostupnost bydlení a digitalizace 
veřejné správy. Zastavím se nej-
prve u školství. Já osobně mám tři 
malé děti, takže tahle priorita se 
dotýká i mě osobně a je pro mě 
osobně důležitá. Už dnes máme 
v některých částech Prahy pro-
blémy s kapacitami ve školách, 
školkách a je prostě problém to 
dítě někam dostat. Je to dáno 
i tím, že nemáme dost učitelů, 
protože ty peníze jim tady nesta-
čí. Praha má prostě jiné nároky 
než menší města v republice a je 
třeba více dotovat provoz škol.

 
Pojďme ještě k dalším prio-

ritám. Zmiňoval jste dostupné 
bydlení. Ceny pražských bytů 
jsou v současnosti neúnosné. Jak 
byste problém řešil?

Trh s nemovitostmi se urval 
ze řetězu. To nelze nazvat jinak. 
Ano, i dříve bylo vlastní byd-
lení v Praze drahé, ale nebylo 
tak neuvěřitelně drahé jako teď. 
Za poslední tři roky stouply ceny 
o nějakých 60 procent. A to už je 
prostě příliš. Trh se řídí nabíd-
kou a poptávkou. V případě bytů 
v Praze jsou tyto dvě veličiny 
ve značné nerovnováze. A při-
tom by to až tak dramatické být 
vůbec nemuselo. Na vině je více 
faktorů, ale některé jdou přímo 
za Magistrátem. Nová výstavba 
bytů často stojí kvůli adminis-
trativním překážkám. Musíme 
odbrzdit rozvoj města a záro-
veň dát jednoznačnou prioritu 
bydlení. Město by se také mělo 
stát stát investorem v oblasti 
rezidenčního bydlení. Stačí jen 
přehodnotit vybrané priority 
a peníze nasměrovat do skutečně 
palčivých oblastí. 

Je pravda, že investice, výstavba 
a expanze v Praze v posledním 
období trochu zaostala. Máte 
recept na znovuoživení?

Určitě ano. Základní je dopra-
va. Je třeba dotáhnout městský 
okruh, ale neopakovat chyby 
Blanky. Začíst s metrem D, ale ne-
udělat z toho dáreček pro předvy-
branou firmu. Dále je to například 
výstavba P+R parkovišť, snížení 
hluku, cyklostezky... To je jedno 
s druhým. Piráti se budou snažit 
o to, aby se lidé rychleji pohybo-
vali z místa na místo, abychom se 
ve městě nezasekli pěšky, na kole, 
v tramvaji, v metru, a koneckon-
ců ani v osobním automobilu. 
Všichni si ale musíme uvědomit, 
že osobní automobilová doprava 
má v každé metropoli svoje limity, 
které jsou nepřekročitelné.

Máte naopak už dnes rozmy-
šleno, co byste jako primátor 
okamžitě zastavil?

Na konci dubna Rada hlavního 
města Prahy doporučila zbourání 
Libeňského mostu. Tak pokud 
chcete příklad, co bych zastavil, 
tak plány na jeho demolici. Ten 
most má určitou architektonic-
kou hodnotu a navíc oprava vyjde 
levněji. Věci, které zachránit lze, 
bychom se měli pokusit zachránit. 
Ale zase nechci tvrdit, že je třeba 
bránit vše, co už dlouho odolává 
zubu času na úkor funkce. Jen 
bych opravdu vážil velmi opa-
trně pro a proti. Pokud budeme 
totiž teď souhlasit se zbouráním 
Libeňského mostu, tak za chvíli 
budeme podle stejné logiky bou-
rat i ostatní mosty, protože i jejich 
stav je také téměř havarijní. To 
platí mimochodem nyní i pro 
některé části Karlova mostu.

Takže jaký je závazek Pirátů 
pro tyto volby?

Zůstaneme otevření. Žádné zá-
kulisní tahy, nic takového. Ote-
vřenost a zapojení veřejnosti, to 
je naše politika. O svých záleži-
tostech by si měli lidé rozhodovat 
sami. Můžeme používat i místní 
referendum, které Piráti podpo-
řili i v otázce podivné privatizace 
nemocnice Na Františku. Pro 
naše záměry budeme hledat de-
mokratickou podporu a usilovat 
o funkční řešení.

Ivan Břešťák
Externí člen redakce Pirátských listů

držíme kurz

MUDr. Zdeněk Hřib, kandidát Pirátů na primátora hl. m. Prahy

pirati.cz
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Piráti v městských částech
V listopadu 2017 Městská část 

Praha 1 nečekaně vypsala kon-
cesní řízení na provozování Ne-
mocnice Na Františku, kterou má 
městská část svěřenou. Nemoc-
nice je důležitá nejen pro občany 
Prahy 1 a Prahy 7, má i celopraž-
ský význam. Vedení Prahy 1 chtě-
lo koncesním řízením nemocnici 
předat na více než 35 let do rukou 
soukromé firmě. Městská část 
by tak ztratila vliv na její rozvoj 
a navíc by přispívala na provoz 
nemocnice několik desítek mi-
lionů korun ročně. 

Do ztráty se nemocnice dosta-
la po několika letech špatného 
řízení současným ředitelem. 
Piráti od počátku navrhovali, 
aby namísto předání nemocni-
ce do soukromých rukou došlo 
k výměně tohoto ředitele, pro-
vedení auditu a převzetí provo-
zu Magistrátem. Magistrát má 
dostatek peněz na vykrývání 
případných ztrát, navíc význam 
nemocnice přesahuje Prahu 1.

Proti koncesi nemocnice jsme 
uspořádali několik občanských 

protestů a spolu s opoziční-
mi stranami a dalšími občany 
Prahy 1 jsme sesbírali dostatek 
podpisů na vyvolání místního 
referenda. Tento příběh má 
nakonec šťastný konec: vedení 
Prahy se domluvilo s Prahou 1, 
že provoz nemocnice převezme 
Magistrát, a koncesní řízení 
bylo zrušeno.

V aktivitách směřujících k po-
stupnému otevírání radnice jsme 
pokračovali i dále. Díky našemu 
odhalení falešného skartačního 
protokolu k vyžádanému zvuko-
vému záznamu jsme iniciovali 
aktualizaci infosměrnice, která 
teď jasně vymezuje povinnosti 
úředníků při poskytování in-
formací veřejnosti. Zajistili jsme 
také zveřejňování videozáznamů 
ze zastupitelstva a rozklikávací 
rozpočet.

Kromě otevírání radnice jsme 
věnovali energii především pro-
blematice zahušťování výstavby, 
která obyvatele Prahy 13 trápí 
nejvíce. Za významné podpory 
našeho senátora Václava Lásky 

se nám zatím daří brzdit předi-
menzovaný záměr Polyfunkčních 
domů Lužiny. Iniciovali jsme také 
veřejné projednání k výstavbě 
na metru Stodůlky (OC Paprsek) 
a zastavili jsme výstavbu zábavní-
ho komplexu v Centrálním parku 
(Makču Pikču).

V Pivovarské ulici v Libni místní 
obyvatele a zahrádkáře několik 
let trápila velká smradlavá louže 
a nepřiznaná ucpaná kanalizační 
síť. Městská část tento problém 
neřešila, a tak jsme se rozhodli, že 
místním pomůžeme sami. Proto 
po obhlídce místa a zjišťování, 
kde je zakopaný pes (možná i re-
álně), jsme objednali na vlastní 
náklady hovnocuc a nechali jsme 
smradlavý odpad z místa odsát. 

Některé problémy městských 
částí dokážeme vyřešit i tím-
to způsobem. Na vyřešení těch 
ostatních potřebujeme sedět 
v zastupitelstvu. Proto vás pro-
síme: dejte nám v říjnu šanci!

David Bodeček
Člen MS Pirátů Praha 1

Václav Hrdlička 
Člen MS Pirátů Praha 13

Tomáš Murňák
Zastupitel na Praze 13

Jan Marvel Horn 
Člen MS Pirátů Praha 8

Alice Hamalová
Členka MS Pirátů Praha 8

Jak JsMe ZacHránili neMocnici
Praha 1

BoJUJeMe Proti nekalosteM                         Praha 13 

Start úspěšné petice za záchranu Nemocnice Na Františku

ŘešíMe ProBléMy oBčanů
i když ještě nejsme v zastupitelstvu 

Praha 8

Piráti z osmičky za sebe nikoho špinavou práci dělat nenechají

Z opozice tlačíme na radnici, aby se otevírala. Iniciovali jsme zavedení rozklikávacího rozpočtu. Sice má 
nedostatky, ale pro začátek dobré.

Na Praze 13 hájíme zájmy občanů se 2 pirátskými zastupiteli v koalici Zelení a Piráti pro 13. Odmítnutí našeho zastou-
pení ve výborech a komisích ze strany vládnoucí koalice ODS-ANO-ČSSD nám sice sebralo zásadní možnost aktivně 
ovlivňovat agendu, ale o to více povzbudilo naše odhodlání nebýt jen tichou pasivní opozicí. Ostatně hned za výše 
uvedený případ nedemokratického přístupu Praha 13 na náš podnět „vyhrála“ anticenu ZAVŘENO.

pusťte nás na ně!

pirati.cz


4 praha.pirati.cz PIRÁTSKÉ LISTY

Čtyři PiRátské Roky v PRažskéM zastuPitelstvu

Některé věci, které jsme od-
halili, jsou opravdu skandální. 
Zjistili jsme, že pravá ruka An-
dreje Babiše v Praze, Radmila 
Kleslová, brala 350 tisíc korun 
měsíčně na odměnách z funkcí 
v městských firmách, kam se 
nechala dosadit. Přispěli jsme 
tak k jejímu upozadění v praž-
ské politice. Kritizovali jsme 
opoziční zastupitelku zvole-

nou za TOP 09, která se necha-
la koupit za trafiku v Pražské 
energetice a od té doby hlasuje 
s koalicí. Rozkryli jsme, že ně-
kolik málo podnikatelů z praž-
ské ČSSD, kteří jsou napojeni 
na Ivo Rittiga, za posledních 
10 let uzavřelo s městskými 
firmami smlouvy za 2 miliar-
dy korun. Celé to tak vypadá 
jako typický případ propojení 

držíme kurz

V říjnu 2014 se Piráti poprvé dostali do pražského zastupitelstva. Získali jsme 4 mandáty z celkových 65. V souladu s tím, co jsme 
předem slíbili voličům, jsme zamířili do opozice dělat hlídacího psa. Od té doby bojujeme proti utajování informací, pochybným 
zakázkám v informatice i jinde, politickým trafikám v městských firmách, nehospodárnému nakládání s majetkem a změnám 
územního plánu, které jsou výhodné pouze pro developery (a možná politiky, které je schvalují).

byznysu s politikou. A také jsme 
odhalili, že Magistrát poskytuje 
směšně levné bydlení některým 
soudcům, státním zástupcům 
a podnikatelům, kteří si na roz-
díl od jiných mohou dovolit by-
dlení za tržní ceny. Snažíme se 
tuto praxi změnit: Praha by dle 
nás měla poskytovat sociální 
bydlení jen těm, kteří si tržní 
ceny nemohou dovolit.

Nejsme ale jen soustavnými 
kritiky koalice. Navrhujeme 
i nejrůznější pozitivní změny 
pro město. Spustili jsme pražský 
portál otevřených dat, kde růz-
né městské instituce zveřejňují 
informace, které může kdokoliv 
dále využívat. Prosadili jsme 
papírové kupony do MHD, aby 
Prahu nemohli vydírat majite-
lé práv k Opencard. Zveřejnili 
jsme pracovní verzi připravo-
vaného územního plánu, aby 
lidé měli dostatek času ho pro-
zkoumat. Navrhli jsme, aby si 
cestující v MHD mohli zakoupit 
jízdní doklad i platební kartou 
a přes mobilní aplikaci – což 
má v dohledné době Praha za-
vést. Do protikorupční strategie 
města se nám podařilo prosadit 
několik důležitých opatření jako 
například zveřejňování faktur 
nebo přehledného seznamu 
nájemních smluv; naše radost 
se ale ukázala jako předčasná, 
protože někteří úředníci ji ne-
chtějí naplňovat.

Spoustu našich dalších důle-
žitých podnětů ale vládnoucí 
koalice nevyslechla. Vypraco-
vali jsme analýzu pochybení při 

schvalování projektu Opencard, 
ze které vyplynulo, že vina jde 
za bývalou politickou repre-
zentací Prahy v čele s Pavlem 
Bémem. Koalice ale namísto 
vymáhání škody nechala věc 
promlčet. Navrhli jsme, jak lépe 
řídit městské firmy a skoncovat 
s praxí politických trafik. Vše 
ale funguje po starém. Urgo-
vali jsme Radu, ať připraví ro-
zumná pravidla pro fungování 
Uberu a Airbnb. Ta ale dodnes 
nejsou hotová, ačkoliv ve vlá-
dě i pražské koalici seděli lidé 
ze stejných politických stran. 
Airbnb bez pravidel zdražuje 
a znepříjemňuje bydlení pro 

obyvatele z širšího centra měs-
ta, řidiči Uber musejí používat 
taxametry, ačkoliv aplikace 
zajistí ochranu spotřebitelů 
mnohem lépe.

A mohl bych ještě dále pokra-
čovat. Fungování Prahy podle 
nás ani zdaleka není ideální. 
Proto chceme v říjnových vol-
bách získat dostatečně silný 
mandát, aby nás nemohli obejít 
„kmotři“ a konečně jsme mohli 
prosadit změny, které Praha 
potřebuje.

Počet obyvatel Prahy bude 
stoupat. Piráti s tím počí-

tají. Nechceme z Prahy dělat 
skanzen, který bude jen dalším 
evropským zábavním parkem 
pro zájezdy turistů z Asie nebo 
z Ameriky. Zároveň ale chceme 
docílit toho, aby město nebylo, 
jako dosud, developerským eldo-
rádem, kde se privatizují zisky 
a socializují náklady.

Chceme vrátit rozvoj města 
do rukou zpět Pražanům. Naší 
prioritou je především pečovat 
o městský bytový fond a fond ob-
čanské vybavenosti a vytvořit 
dlouhodobou strategii rozvoje, 
na níž bude široká politická sho-

da. Není možné kvalitně a pro-
myšleně budovat město, pokud 
se každý rok mění politické smě-
řování v závislosti na tom, kdo 
se zrovna přidá nebo odpadne 
od radniční koalice. 

Chceme, aby se ve městě hlavně 
dobře žilo místním. Pražané si 
za své daně zaslouží dostupné 
bydlení, za které nebudou utrácet 
dvě třetiny měsíčního příjmu. 
Zaslouží si nabídku kvalitních 
startovacích bytů pro mladé ro-
diny, jež bude spravovat město 
a přidělovat na základě jasných 
transparentních pravidel. Zaslou-
ží si možnost spojit se v komunity 
– družstva, která se dohodnou 

s malými developery na výstavbě 
nových domů. Praha je dostateč-
ně bohatá na to, aby mohla být 
finančním garantem pro malá 
družstva i investory; je třeba jen 
nastavit jasné a čitelné limity.

Ideálním polem, kde si lze chyt-
ré modely výstavby vyzkoušet, 
jsou brownfieldy – místa, kde je 
dnes zakázáno stavět, a bývalé 
průmyslové objekty s ohrom-
ným transformačním poten-
ciálem. Bubny, Žižkov, Nusle, 
Radlice, Opatov, zde všude by 
mohly vzniknout moderní čtvrti 
s kvalitním bydlením, napojené 
na páteřní linky MHD a vybave-
né potřebnou infrastrukturou. 

K tomu je ale třeba, aby město 
při jednání s developery mělo 
k dispozici potřebné nástroje, 
tj. schválené strategie rozvoje, 
a ruce nesvázané soukromými 
zájmy stranických šíbrů. Pirá-
ti takové šíbry nemají – chytré 
mechanismy ve straně založené 
hlavně na transparentnosti a de-
mokratické diskuzi tomu brání.

Stejné mechanismy transpa-
rentnosti a zapojení všech za-
interesovaných skupin chceme 
použít i při správě městského 
bydlení a plánování územního 
rozvoje. Chceme ambiciózní 
a kompetentní radnici, která 
bude rovnocenným partnerem 

developerů i občanských spolků. 
Chceme fungující město, kde se 
nenechají chátrat stovky prázd-
ných domů. Kde o délce staveb-
ního řízení nebude rozhodovat 
osobní známost, ale kvalita pro-
jektu. Kde sociální byty nebudou 
dostávat lidé s nadprůměrným 
platem. Stručně řečeno, chceme 
Prahu, kde se bude všem dobře 
bydlet.

stavme pro Pražany, ne developery

Adam Zábranský
Zastupitel na magistrátu hl. m. Prahy

adam Zábranský, předseda pirátského klubu zastupitelů v pražském 
zastupitelstvu a kandidát č. 2 na pražské pirátské kandidátce

Vít Šimral
Kandidát č. 5 na pražské pirátské 
kandidátce

Čtyři roky s Piráty na Magistrátu 

říjen 2014
Piráti dostali 5,31 % hlasů

ve volbách a získali 4 mandáty
v pražském zastupitelstvu.

Duben 2015
Praha spustila portál otevřených 
dat. Projekt táhl pirátský 
zastupitel Ondřej Profant.

květen 2015
Piráti zveřejnili připravovaný územní 

plán, který město z nepochopitelných 
důvodů utajovalo. Veřejnost ho tak 

viděla včas.

srpen 2015
Piráti upozornili na to, 
že nejdůležitější rozhodnutí Rada 
nedělá v jednací místnosti, ale 
v „kuchyňce“, kde nefunguje 
zvukový záznam.

říjen 2015
Piráti odhalili, že pravá ruka 

Andreje Babiše Radmila Kleslová 
bere z funkcí v městských firmách 

350 tisíc Kč měsíčně.

leden 2016
Piráti odmítli vyjednávat o možné 
koalici s pravomocně odsouzeným 
podvodníkem Karlem Březinou 
z ČSSD. Naopak ho vyzvali, aby 
rezignoval na zastupitelský mandát.

Duben 2017
Piráti upozornili na skandální fakt,
že v městských bytech za sociální 

nájemné bydlí i soudci, státní 
zástupci a podnikatelé.

červenec - září 2017
Piráti spolu s novináři Aktuálně.cz 
rozkryli klientelistickou síť pražské ČSSD: 
podnikatelé z ČSSD mají u městských 
firem zakázky za 2 miliardy Kč.

říjen 2017
Po úspěchu ve sněmovních volbách 

se 3 ze 4 pirátských zastupitelů 
stali poslanci a souladu s pirátským 

kodexem svá místa přenechali 
svým kolegům na dalších místech 

kandidátky.

2018
Piráti se intenzivně připravují 
na další období na Magistrátu 
a představují komplexní vizi  
dalšího směřování Prahy.

pirati.cz
Aktu�ln�.cz
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Co se vám vybaví, když se 
řekne digitalizace v Česku? 

Pokud jsou to předražené za-
kázky, nefungující informační 
systémy a častá neschopnost je 
obsluhovat, nejste určitě sami. 
Dosavadní pokusy o digitaliza-
ci státní správy zatím většinou 
končily fiaskem a okolní země 
nás v tomto směru nechávají už 
daleko za sebou. Naše rozbuje-
lá byrokracie dnes nutí občany, 
aby se svými požadavky a po-
vinnostmi obcházeli různé in-
stituce a ztráceli čas zbytečným 
čekáním v nekonečných fron-
tách. 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, za-
ložit firmu přes internet bez 
zbytečných prodlev nebo před 

vypršením platnosti dokladu 
dostat upomínku. Dále by mělo 
být možné na jednom místě jed-
noduše zjistit informace o ja-
kékoliv veřejné zakázce a mít 
přístup k datům institucí, aby 
bylo možné s těmito informa-
cemi pracovat.

Lidé by také neměli stále doko-
la předávat úřadům informace, 
které již mají – to je zkrátka ne-
efektivní. Je přeci zbytečné, aby 
ženy, které jsou na mateřské do-
volené při změně na rodičov-
skou 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).

JedeN PříKlad Za VšecHNy – 
VČasNé NOtifiKace

Znáte ten pocit, kdy se podí-
váte 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 rych-
le a  pohodlně přes internet. 
Po zběsilé investigativní akci 
se pak dozvíte to, čeho jste se 
obávali – na úřad skutečně mu-
síte 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 týd-
nu. Když to všechno absolvu-
jete, napadá vás řada otázek 
jako: „Proč mi nemohl přijít  
e-mail s varováním, že se blíží 
konec platnosti dokladu? Proč 
musím kvůli takové až banál-
ní záležitosti absolvovat cestu 

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

tecHNOlOgie Nesmí být 
NástROJem šiKaNy

Nezapomínejme, že techno-
logie mají občanům sloužit 
a usnadňovat jim život. Zatím 
je to často naopak. Stačí se po-
dívat na daňové přiznání. Po-
kud máte datovou schránku, 
tak máte povinnost ho odevzdat 
elektronicky. Nicméně elektro-
nický formulář vám vyplňování 
příliš neulehčí. Přitom existuje 
řada aplikací, které ukazují, jak 
jednoduché to může být. Tak 
proč to dělat zbytečně kompli-
kovaně? Elektronické vyplnění 
formuláře musí být přece jed-
nodušší než u papírové verze.

Přesto jsou Piráti přesvědčeni, 
že by stále měla existovat mož-
nost vyplnit cokoliv tradičním 
způsobem, aby nebyl nikdo zne-
výhodněn. V praxi by to mělo 

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

Pokud se do procesu digitali-
zace vrhneme naplno a správ-
nou cestou, máme šanci dohnat 
ujíždějící vlak a stát se digitál-
ním tygrem. Nemáme ale času 
nazbyt. Kostky byly vrženy už 
dávno.

digitální stát na obzoRu aneb život bez fRont na úřadeCH

Ondřej Profant
poslanec PSP  
specializuje se na e-goverment

Piráti prosazují elektronickou neschopenku. Její plošné zavedení by byl další krok k digita-
lizaci 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.

eNeschopenka může snížit riziko nákazy

Jaké jsou výhody eNeschopenky?

Ne každému z řad veřejnosti 
je jasné, jak vznikají zákony, 

které pak ovlivňují životy každé-
ho z nás. Piráti proto připravili 
projekt s názvem Občanská sně-
movna. Zde bude mít odborná 
i široká veřejnost možnost kon-
trolovat a sledovat celý legisla-
tivní proces spolu s pirátskými 
poslanci. Piráti to slíbili již před 
volbami a nyní svůj slib začínají 
plnit.

  
Bude to fungovat jako interne-

tový portál, který zajistí přístup 
k připomínkovému řízení a ce-
lou legislativu tak zprůhlední 
a ztransparentní. Sníží se tím 
riziko různých přílepků a kli-
ček, které se do zákonů občas 
někomu podaří bez povšimnutí 
veřejnosti „propašovat“.

 
S Piráty na projektu spolupra-

cuje zakladatel Hlídače státu 
Michal Bláha, který má s tou-
to činností bohaté zkušenosti. 

Dle jeho názoru by tento pro-
jekt mohl do budoucna zabrá-
nit 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 pro-
cesních map a v současné chvíli 
vybíráme ty správné programá-
tory. Předpokládané spuštění 
pirátské „Občanské sněmovny“ 
je během podzimu letošního 
roku. Projekt bude po spuštění 
zveřejněn jako <open source> 
a bude po určité době praktic-
kého 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 praktic-
kého 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 nescho-
penku 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 neschopen-
ky okamžitě. Stejně jí však dal 
ultimátům, aby neschopenku do-
ručila 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 při-
náší mnoho výhod. Umožňuje 
zaměstnanci jít po  návštěvě 
doktora rovnou do domácí léč-
by, zaměstnavatel se obratem 
dozví o pracovní neschopnosti 
zaměstnance, lékařům i stát-
ním 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, kte-
rému po vystřídání vedení stači-
lo „pouze“ sledovat naplánovaný 
harmonogram práce. A co se sta-
lo ve skutečnosti? Projekt minis-
terstvo odložilo o dva roky, a aby 
toho nebylo málo, navrhlo do té 
doby zbrzdit zavedení nemocen-
ské od prvního dne nemoci. 

Piráti pro vás toto téma budou 
i nadále sledovat a interpelovat 
příslušné osoby, aby situaci oka-
mžitě napravily. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

sněmovna otevřená 
pro všechny

Lukáš Kolářík
Poslanec PSP 
předseda podvýboru pro IT a dávkové 
systémy

pirati.cz
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držíme kurz

Lukáš Wagenknecht se již pat-
náct let věnuje kontrole naklá-
dání s veřejnými prostředky. 
Do  povědomí veřejnosti se 
zapsal odhalením zmanipu-
lovaných dotací v operačním 
programu Severozápad za 15 
miliard korun. Prováděl také 
audit výstavby metra A v Praze: 
jeho závěrem je, že se jednalo 
o několikamiliardový projekt 
provázený napojením firem 
na  politiky s mnoha dalšími 
problémy. Působil i jako ná-
městek pro oblast finančního 
řízení a auditu na Ministerstvu 
financí. Krátce po tom, co upo-
zornil ministra financí Babiše 

na nesmyslné a neopodstatněné 
statisícové odměny ve státních 
firmách pro jeho blízkou spolu-
pracovnici Radmilu Kleslovou, 
ho Babiš bez udání důvodu od-
volal z funkce. 

Za  svou praxi jsem narazil 
na mnoho případů, které uka-
zují na špatně nastavený systém 
kontroly. Nebaví mě ale jenom 
poslouchat dokola řeči politiků 
o tom, jak se všude krade a při-
tom se nestaví dálnice. Přichá-
zím s řešením: před pár lety 
jsme s několika kolegy napsali 
úplně nový zákon – o vnitřním 
kontrolním systému veřejné 

správy. Taková pravidla mají už 
mnoho let například v Holand-
sku, Velké Británii nebo Kanadě. 
Před jakýmkoliv velkým pro-
jektem musí politik a úředník 
popsat měřitelná kritéria, jak 
se investice využije a kolik bu-
dou jednotlivé varianty stát. Pro 
kolik lidí bude sloužit a kolik 
z nás z toho bude mít prospěch. 
Funkcionář musí být schopen 
jednoduše obhájit, proč chce 
raději předražené wi-fi lavičky 
než městský okruh. Když slíbe-
ná kritéria nenaplní, nese za to 
následně odpovědnost a končí 
ve funkci. Přesně tak by podle 
mě mělo probíhat například 

rozhodování o bourání nebo 
opravě Libeňského mostu.

Ve světě už před lety pocho-
pili, že nemá smysl kontrolovat 
předražené zakázky nebo ne-
smyslné dotace několik let poté, 
co se proplatí. Naopak je důle-
žité vše důkladně kontrolovat 
předem, kdy je možné peníze 
zachránit. Mým hlavním cílem 
v Senátu bude prosadit tato sys-
témová pravidla, která zastaví 
vyhazování peněz daňových 
poplatníků a ztíží rozkrádání 
veřejných rozpočtů.

stát potřebuje audit

Ing. Lukáš Wagenknecht

Ing. Lukáš Wagenknecht, pirátský kandidát do Senátu za Prahu 8 a 18

Eva Tylová je bývalá náměst-
kyně ministra životního pro-
středí, ředitelka České inspekce 
životního prostředí a místosta-
rostka Prahy 12. Z funkce ředi-
telky ČIŽP byla odvolána v roce 
2010 ministrem Drobilem kvůli 
tomu, že kritizovala „superza-
kázku“ na staré ekologické zá-
těže. Podle jejích výpočtů byla 
totiž předražena o 30 miliard 
korun.

Jako náměstkyně ministra 
životního prostředí mimo jiné 
požadovala protihluková opat-
ření na pražském silničním 
okruhu, která bohužel nebyla 
dosud realizována. Jako mís-
tostarostka pro životní pro-

středí a územní rozvoj Prahy 
12 v letech 2010 až 2014 pro-
sazovala otevřenou radnici, 
aby lidé získali snazší přístup 
k informacím. Iniciovala žalobu 
Prahy 12 na neplatnost změny 
územního plánu na tzv. louce 
Na Šabatce v Komořanech. Soud 
dal městské části za pravdu, 
změnu zrušil a louka zůstala 
loukou. 

Nyní vede klub Piráti, Zelení 
a LES na Praze 12, kde kriti-
zuje radnici za neprůhledné 
zakázky. Vystupuje proti pře-
dimenzovaným developerským 
projektům a pomáhá občanům 
v řízeních proti těmto projek-
tům. Na svém blogu https://

evatylova.blog.idnes.cz/ uve-
řejňuje seriál „Tady není Develo-
perovo“, kde rozebírá nedostat-
ky novely stavebního zákona.

V Senátu se chce prioritně 
věnovat ochraně životního pro-
středí, zdravému územnímu 
rozvoji a boji proti korupci.

Chtěla bych Senátu uplatnit 
zkušenosti z komunální sféry. 
Řada z vás mě oslovuje s podně-
ty, se kterými vám však již ne-
mohu pomoci, protože se nedají 
řešit jinak než změnou zákona. 
Proto kandiduji do Senátu, kde 
mohu tyto změny iniciovat.

Je řada nedostatků v zákonech, 
které se týkají právě vás a které 

bych chtěla v Senátu napravit. 
Příkladem je obrana proti zvý-
šené zástavbě v okolí našich 
domovů, která znehodnocuje 
naše životní prostředí i maje-
tek. Dříve jsme na svoji obranu 
mohli založit spolek, který se 
řízení za nás účastnil. Podle no-
vely stavebního zákona, která 
začala platit tento rok, se tímto 
způsobem již není možné proti 
řadě developerských projektů 
bránit. Prakticky je nám tak 
znemožněno ovlivňovat novou 
výstavbu ve svém okolí. Jelikož 
bych chtěla v Senátu hájit vaše 
zájmy, zasadím se o vrácení 
účasti spolků do řízení podle 
stavebního zákona. 

Ing. Eva Tylová

HájíM vaŠe zájMy jako zastuPitelka, budu je Hájit i jako senátoRka

Ing. Eva Tylová, pirátská kandidátka do Senátu za Prahu 12 a 16, Libuš, Zbraslav, Petrovice a další

Mgr. Libor Michálek, MPA

jdu PRoti PRoudu, HRaju faiR Play
Libor Michálek celý život bo-

juje proti korupci. V roce 1996 
veřejně upozornil na machinace 
při privatizaci Investiční a poš-
tovní banky a byl za to na hodi-
nu vyhozen z Fondu národního 
majetku. Od roku 1998 pracoval 
v Komisi pro cenné papíry; byl 
mu snížen plat okamžitě poté, 
co upozornil senátory na díru 
v zákoně o investičních fon-
dech. V České národní bance 
upozorňoval na nespravedlivé 
rozdělování zisků penzijních 
fondů, kdy klienti fondů byli 
okrádáni o miliardy; za trest 
byl odvolán z funkce.

V roce 2010 byl ministrem Pav-
lem Drobilem odvolán z funkce 

ředitele Státního fondu životní-
ho prostředí poté, co upozornil 
na nátlak, kterému byl vystaven 
v souvislosti s velkými veřejný-
mi zakázkami. O svých zkuše-
nostech napsal Libor Michálek 
knihu Zničte to, nebo to zničí 
vás, aneb, Modrá, nikoliv Zelená 
banka?

Nyní je Libor Michálek sená-
torem za Prahu 3 a část Prahy 
2, 9 a 10. Byl zvolen v roce 2012 
jako první zákonodárce v ČR 
s podporou Pirátů. Zaměřil se 
na přijímání zákonů, které ome-
zují prostor pro korupci, neboť 
kvůli ní státu uniká odhadem 
několik desítek miliard korun 
ročně. Za své úsilí byl oceněn 

organizací Rekonstrukce státu 
jako nejaktivnější bojovník proti 
korupci v Senátu. Nedávno na-
psal knihu Nová šance pro druhé 
století naší republiky, ve které 
představuje své vize, jak zlepšit 
postavení Česka v indexu kon-
kurenceschopnosti, v indexu 
demokracie i v dalších oblastech.

Za dobu mého působení v  Se-
nátu se podařilo prosadit 5 z 9 
protikorupčních návrhů Rekon-
strukce státu. V minulém roce 
jsem také samostatně předkládal 
návrh novely zákona o daních 
z příjmů, který odstraňoval „ma-
lou“ výjimku pro účelově zaklá-
dané fondy, kvůli které uniká 
na daních několik stovek milió-

nů korun ročně. Senát můj návrh 
nakonec podpořil. Tyto úspěchy 
byly samozřejmě vykoupeny 
několika měsíci práce na plný 
úvazek. Senátoři a senátorky, 
kteří svou funkci berou jen jako 
trafiku, v Senátu se ukážou 2 dny 
v měsíci a jinak se věnují svým 
dalším funkcím a aktivitám, žád-
né vlastní návrhy novel zákonů 
nepředkládají. Nemají čas dělat 
srovnávací studie z různých ju-
risdikcí a zpracovávat analýzy 
dopadu navrhovaných změn. 
Ale když se chce, tak to jde. Je 
možné prosadit změny, které 
jsou ve prospěch občanů a celé 
společnosti.  

Mgr. Libor Michálek MPA, pirátský kandidát do Senátu za Prahu 3 a část Prahy 2, 9 a 10; www.pirati.cz/lide/libor-michalek

Ing. Lukáš Wagenknecht 

Ing.Eva Tylová

Mgr. Libor Michálek, MPA 

pirati.cz
https://evatylova.blog.idnes.cz
https://evatylova.blog.idnes.cz
www.pirati.cz/lide/libor
Ing.Eva
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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 neza-
pomeneme, kdo jsme a kdo jsme 
byli, ještě když Piráti nebyli pro 
mainstream dost cool.

Celá strana teď prochází pro-
cesem transformace, někdo to 
přirovnával k tomu, když se z ga-
rážové kapely stane hvězda, co 
vyprodá celou halu. Já si myslím, 
že jsme pořád garážová kapela, 
jen se postupně a s pokorou učí-
me lépe hrát.

Jak dlouho ten proces potrvá? 
Myslíš, že už jsme aspoň v polo-
vině cesty?

Myslím, že to nejde takhle říct. 
Jedná se určitě o dlouhodobý pro-
ces. Piráti mezi sebe stále přijí-
mají nové a nadšené členy, strana 
roste. Pořád ale drží kurz, který 
slibovala držet. Proces transfor-
mace 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 Per-
sonálním odboru?

I když jsem optimista, vím, že 
tohle nikdy nebude hotové. Piráti 
jsou dynamická strana a je potře-
ba neustále reagovat na potřeby 
jednotlivých Pirátů. Paralelně 
s procesem transformace běží 
také zaškolování lidí na různé 
pozice, se kterými pomáhá i Ad-
ministrativní odbor. Brzy začne-
me nabízet další vzdělávací akce, 
které budou otevřeny členské zá-
kladně. Rozjeli jsme meziodboro-
vou spolupráci, pořádáme školení 
s Mediálním a Zahraničním od-
borem, s Technickým odborem 
spolupracujeme na aplikaci „na-

Když se podívám po naší rozhá-
dané politické konkurenci, zdá se 
mi, že udržet stranu v názorové 
shodě je olbřímí úkol. Máš na to 
nějaký jednoduchý recept?

Nevím, jestli je přímo jednodu-
chý, ale hlavním receptem je ko-
munikace. Každý Pirát je vysílač, 
ale také přijímač. Je tedy velice 
důležité naslouchat ostatním 
a snažit se dojít ke konsenzu a co 
možná nejlepšímu řešení. Sou-
časně se snažíme respektovat od-
lišné názory, které nám mnohdy 
poskytnou další zajímavý pohled 
na věc. Piráti společně utváře-
jí svou podstatu a určují směr. 
Za Personální odbor se snažím 
jít příkladem – komunikovat, tr-
pělivě 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 koordiná-
torů, kteří se snaží podporovat 

krajská předsednictva a členskou 
základnu v kraji, pomáhat s akce-
mi i administrativou v kraji a pře-
dávat informace všem členům. 
Co se týče mě, je důležité umět si 
zorganizovat čas. I tak moje prá-
ce 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 lis-
topadu, tedy půl roku. Vím ale, 
žes předtím pro stranu pracovala 
jako koordinátorka dobrovolní-
ků. Myslíš si, že se ta práce ně-
jak změnila po našem úspěchu? 
A v čem?

Určitě se rozmnožila. Po vol-
bách, které pro nás byly velmi 
úspěšné, vznikla najednou všude 
potřeba obsadit spoustu nových 
pozic, aby mohla strana i posla-
necký klub fungovat. Dělali jsme 

otevřená výběrová řízení na po-
zice asistentů, analytiků, na mís-
ta v dozorčích radách, na pozice 
krajských koordinátorů, odborní-
ků do Mediálního či Technického 
odboru atd.

S  rostoucí členskou základ-
nou bylo také třeba zaměřit se 
na  zkvalitnění a zefektivnění 
informačních toků. V neposled-
ní 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 pro-
fesionály a odborníky. Nebojíš 
se, že zmizí takové to počáteční 
nadšení?

Ne! Jsem založením optimista 
a myslím tedy, že to půjde. I pro-
fesionálové, které jsme nabrali, 
dělají část své práce dobrovol-
nicky a  z  nadšení pro Piráty. 

Bc. Jana Rohová, vedoucí Personálního odboru České pirátské strany

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

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 zre-
alizovat. 

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 nej-
víc práce. Mám doma rodinu a tři 
děti, takže dobrá organizace času 
je u mne opravdovou nutností. 
Vždycky vyřizuji e-maily v auto-
buse 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, kte-
ré bych chtěla realizovat, je to 
dobře investovaný čas. 

Baví tě tato práce? Co považuješ 
za nejlepší, co naopak za nejmé-
ně 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, za-
tímco ji děláte. Je fajn, že každý 
den dělám něco jiného, že ta prá-
ce je různorodá. Líbí se mi, že se 
potkávám s velkým množstvím 
zajímavých lidí a že mám skvě-
lý 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.

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“.

Piráti 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 my-
šlenky bez nároku na odmě-
nu. Prostě jen proto, že věří 
v dobrou věc.

Volební kampaň „tradičních“ 
stran (a jednoho hnutí) je zalo-
žená na penězích. Funguje asi 

takto: Potřebujeme pomocníky 
v kampani? Potřebujeme rozdá-
vat letáky? Zaplatíme si studenty 
a lidi, kteří potřebují krátkodo-
bou 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, ně-
kdo ne, ale nejhorší chvíle na-
stane, když se procházející chce 

na něco konkrétního zeptat. Pak 
je průběh přibližně takový: 

„Tady čtu, že chcete zlepšit pod-
mínky 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 ne-

budu.“ 
„Tak proč to tady rozdáváte?“ 

„Protože potřebuju peníze…“

A jak to chodí u Pirátů? Letá-
ky a Pirátské listy rozdávají buď 
členové strany, nebo dobrovol-
níci – sympatizanti. Ti všichni 
vědí, jaké informace mezi ob-
čany šíří a mohou zasvěceně 
odpovídat i na záludné otázky. 
Pokud se někdy stane, že od-
pověď zrovna neznají, protože 
se věnují jiné pirátské proble-
matice, zaručeně alespoň vědí, 
na koho konkrétně se má občan 
obrátit, aby odpověď na svůj do-
taz dostal.

A má to i další efekt. Tím, že 
informace průběžně proudí od  
lidí na ulici až k pirátským funk-
cionářům a naopak, strana ne-
ztrácí kontakt s realitou běžné-
ho života. A budete-li mít štěstí, 
může se vám na ulici stát, že si 
převezmete noviny z rukou pří-
mo od svého poslance.

nejDůležitější Pilíř volební kamPaně: dobRovolníCi

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

pirati.cz


8 praha.pirati.cz PIRÁTSKÉ LISTY

držíme kurz

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana  se sídlem Řehořova 19, 130 00 Praha 3, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné online na adrese www.piratskelisty.cz pod licencí CC-BY-SA 3.0. Publikování a další šíření 
obsahu Pirátských listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové, příznivci a zastupitelé Pirátské strany. Číslo 1/2018, náklad 70 000 ks. Periodicita 2x – 4x ročně, datum vydání 20.  května 
2018, registrační číslo MK ČR E 22648. Sazba Jarmila Palatá. Zadavatel Piráti, zpracovatel Piráti a Jarmila Palatá, korektury Andrea Mádlová a Daniel Galuszka. Tisk: Vltava Labe media, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 
5 – Jinonice. Vedoucí projektu: Daniel Galuszka, kontakt: listy@pirati.cz. Tisk financují Piráti ze státního příspěvku za volby 2017 a z darů našich podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci, ojediněle i Česká pošta.

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

sledujte nás na vŠeCH 
naŠiCH kanáleCH!

Rozmohl se nám tady takový 
nešvar… a to takovým způso-

bem, že se skoro považuje za nor-
mální stav. Někteří politici jsou 
natolik „pracovně výkonní“, že 
zvládnou vedle sebe několik pra-
cí na plný úvazek. Jejich motiva-
cí však není workoholismus, ale 
odměny za funkce a moc z nich 
vyplývající.

Piráti dnes z vlastní zkušenosti 
mohou dosvědčit, že práce po-
slance 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 insti-
tuce nebo uvolněného radního.

 
Proto se všichni pirátští poslanci 

svých ostatních veřejných funkcí 
na plný úvazek vzdali k nejbliž-
šímu 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 uvol-
něných funkcí, takže jsem věděl, 
že dlouho obě funkce společně 
vykonávat nebudu. Svému ná-

stupci jsem ale chtěl předat ma-
ximální množství dokončených 
projektů, stejně jako on musel 
dokončit projekty ve svém stá-
vajícím zaměstnání,“ říká. 

 
Bývalí zastupitelé na pražském 

Magistrátě dokonce po dobu, kdy 
jim dobíhal zastupitelský plat, 
všechny své zastupitelské odmě-
ny věnovali ve prospěch charity. 
Byl jimi financován pravidelný 
nedělní „Pirátský guláš“ pro chu-
dé lidi, zdržující se poblíž Hlav-
ního nádraží v Praze.

Jít příkladem ovšem v české 
politice nestačí. Z toho důvodu 

přišli Piráti s návrhem zákona, 
který věc řeší. Nechceme niko-
mu 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 na-
plno. Za tuto funkci bude pobírat 
jeden plný plat. Za další funkce, 
do kterých byl zvolen, bude do-
stávat 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 ne-
může být vykonávána v plném 
rozsahu, proto za ni nemůže být 
plná odměna.

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. Dou-
fáme, že poslanci jiných stran 
tentokrát neotočí.

zkRouHneMe kuMulování Platů PolitiCkýCH suPeRManů

Co se uRodilo u PiRátů 
na twitteRu?

@ceska.piratska.strana

@Piratska.strana

@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy

dál
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Mediální odbor Pirátů
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