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PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. (*20. března 1980 v Jablonci nad Nisou) je předseda 
České pirátské strany a poslanec PSP ČR za Středočeský kraj. Maturoval  
ve Spojených státech amerických, následně složil také českou maturitní 
zkoušku. V roce 2005 získal titul PhDr. v oboru informační věda a dále 
pokračoval ve studiích jako interní doktorand se specializací na databázové 
modely, databázové systémy a informační služby internetu. Studium zakončil 
získáním titulu Ph.D. Hraje na akordeon, je vášnivým čtenářem a filmovým 
nadšencem s velkou sbírkou originálních DVD. Je ženatý s Lydií Frankou 
a společně vychovávají dceru. Ivan Bartoš je již 4 roky přísný abstinent.

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální 

bublina. A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!
“Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný úvazek a za kaž-
dou dostával plnohodnotný plat,” říká předseda České pirátské strany Ivan 
Bartoš v předvolebním rozhovoru pro Pirátské listy. V blížících se komu-
nálních volbách věří v úspěch, cílem je obhájit pirátské bašty jako jsou třeba  
Mariánské Lázně, posílit pirátskou posádku na brněnském magistrátu 
a zvítězit v Praze. Piráti jsou podle Bartoše stranou, která nabízí lidem  
opravdu otevřené radnice a fungující město. “Občan, který může kdykoli 
zajít na radnici za „svým“ politikem, to má být cíl komunální politiky,” 
dodává.

Ivan Bartoš 
předseda České pirátské strany

Máte za sebou deset měsíců půso-
bení ve Sněmovně. V létě vznikla 
vláda s podporou komunistů. Jak se  
na ni díváte a mění to nějak politic-
ké cíle Pirátů? 
Máme tady vládu, kterou vede trest-
ně stíhaný premiér a jejíž součástí je 
po třiceti letech komunistická strana. 
Hlasovalo se o neúplném kabinetu. 
Mně nejde do hlavy, jakým způso-
bem vyjednával či spíše nevyjed-
nával předseda ANO Andrej Babiš 
podporu své vládě. Pan Hamáček 
(ČSSD) se stal současně ministrem 
vnitra i zahraničí, což se jednoduše 
nedá stíhat, den před hlasováním  
o důvěře se odporoučela ministryně 
spravedlnosti. Šest dní poté, co vláda 
získala podporu komunistů, hnutí 
ANO a ČSSD, odstoupil ministr prá-
ce a sociálních věcí. Těžko dodávat 
nějaké silnější hodnocení. 

Obáváme se, že tato vláda v oblasti 
modernizace České republiky skrze 
zefektivnění fungování veřejných 
institucí a digitalizace státní správy, 
stejně tak jako v oblasti protikorupční 
legislativy, příliš neudělá. Budeme 
ji ale i tak intenzivně šlapat na paty. 
Digitalizace a transparentnost státu 
jsou naše stěžejní cíle i nadále.

Ale víte, co bylo zajímavé? Celé to 
dlouhé období, než vznikla vláda 
s důvěrou, bylo z určitého pohledu 
vlastně konstruktivní.
 
Tak to potřebuji vysvětlit.
To období mělo jednu výhodu z po-

zice té konstruktivně opoziční role. 
Protože ačkoli fungovala hlasova-
cí koalice ANO, KSČM a SPD, tak  
se daly předkládat zákony, které 
měly šanci procházet legislativním 
procesem. Piráti jednali v uplynu-
lých měsících s politickými stranami 
napříč Sněmovnou. Předložili jsme 
řadu zákonů, a v rámci toho se nám 
podařilo projednat nejedno protiko-
rupční opatření. Třeba zákon proti 
kumulaci funkcí. Není totiž možné, 
aby politik vykonával hned několik 
funkcí na plný úvazek a za každou 
tuto funkci dostával plnohodnotný 
plat. Zákon ANO s ODS bohužel 
prozatím zablokovali, ale na plé-
num Sněmovny se dostane znovu. 
Dále třeba zrušení výjimek z regis-
tru smluv pro ČEZ, který už prošel 
prvním čtením i garančním výbo-
rem. Zmíním i nominační zákon, 
kterým jsme prosazovali zprůhled-
nění obsazování postů ve státních  
a polostátních firmách. Sněmovna 
ho sice nakonec zamítla, ale dotlačili 
jsme tak vládu předložit vlastní verzi 
tohoto zákona, který by měl omezit 
trafiky ve státních firmách. 

Změní se něco tím, že vláda získala 
v červenci důvěru?
Pro Piráty ne. Nyní pracujeme  
na prosazení pirátské novely exe-
kučního řádu. Taky usilujeme o za-
jištění dostupného bydlení pro co 
možná nejvíce lidí. Stěžejní je pro 
nás v příštích měsících určitě oblast 
digitalizace státu. Jsme konstruk-
tivní opozice, podepíšeme se tedy  

i pod návrhy ostatních stran, po-
kud budou dobré. A to nehledě na 
to, která strana je předloží. Naopak  
se postavíme proti těm zákonům, 
které uznáme za špatné.
 
Chcete uspět v blížících se komu-
nálních volbách, dokonce říkáte, že 
příští sněmovní volby chcete vyhrát. 
Průzkumy vám stále předpovídají 
okolo deseti procent hlasů. Jak chce-
te vítězství dosáhnout?
Nejsme žádné rychlokvašky! Když 
děláte politiku dobře a v zájmu 
lidí, je to i otázka času, než se vám 
věci podaří a lidé si toho všimnou.  
Nestačí rozhodně, když vám tleská 
jen vaše sociální bublina. A to je síla 
Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnujeme 
jim veškerý možný čas. Věříme totiž, 
že bude stále více lidí, kteří se díky 
Pirátům začnou zajímat o politiku. 
Musíte jít za voliči ostatních stran, 
vysvětlit jim, že jsme lepší. Nabízíme 
alternativu a věříme, že ten úspěch 
přijde.

Co se nadcházejících komunálních 
voleb týče, prosazujeme opravdu 
otevřené radnice. Občan, který může 
kdykoli zajít na radnici za „svým“ 
politikem - to má být cíl komunální 
politiky. 

Obecně chceme uspět ve městech, 
kde dlouhodobě Piráti působí či ve-
dou radnice. Chceme obhájit Ma-
riánské Lázně, posílit v Brně a po-
chopitelně dobýt pražský magistrát.  
V Mariánských Lázních Piráti ote-

vřeli radnici lidem. Náš starosta má 
veřejný kalendář a obyvatele pra-
videlně zapojuje do chodu města. 
V Brně máme náměstka pro par-
ticipativní rozpočet. Lidé si tam  
v jihomoravské metropoli mohli 
sami určit, co městu chybí a kam 
má město investovat. Jsem hrdý  
na to, že pirátskou politiku buduje-
me pevně a že to lidé vidí a oceňují.

Jak jsou na tom Piráti s počty členů?
Blížíme se k tisícovce členů České 
pirátské strany, navíc máme několik 
tisíc registrovaných příznivců, kte-
ří jsou ochotni pomáhat a jít vstříc 
občanům. To je ostatně největší pilíř 
pirátské kampaně - tisíce lidí, kteří 
jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirát-
ské Listy a vysvětlovat pirátskou po-
litiku přátelům, známým i veřejnosti. 

Bezpochyby jedním z nejostřejších 
a nejsledovanějších soubojů bude 
volba pražského primátora. Věříte 
tomu, že primátorem se stane Pirát 
Zdeněk Hřib?
Víte, Praha není Česká republika, ale 
je nejvíce vidět. Řeknu to takhle. My 
jsme v Praze v minulém období se 
čtyřmi křesly dokázali rozkrýt de-
sítky případů očividného plýtvání.  
Zachránili jsme desítky milionů ko-
run. Pražský pirátský tým je straš-
ně silný a Zdeněk Hřib je profík  
z oblasti digitalizace zdravotnictví. 
V současné době máme v Praze asi 
dvacet procent, a pokud se nespolčí 
pražští matadoři z ANO s ODS, kteří 
si už teď při hlasování na Magistrátu  

vyměňují sympatie, tak bychom 
mohli mít v Praze pirátského pri-
mátora.

Cílíte na nějakou konkrétní skupinu 
voličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší 
lidé, ale mně už je taky skoro čty-
řicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí  
z nás mají děti. 

Pirátští voliči jsou vesměs optimi-
sticky smýšlející lidé, kteří neměli  
v uplynulých několika volbách koho 
volit a kvůli Pirátům opět nebo často 
i poprvé měli důvod přijít k urnám. 
Podařilo se nám zvýšit volební účast 
prvovoličů o několik desítek procent. 
Ale už dávno nejsme jenom stra-
na pro mladé. Náš program se týká 
všech generací, i seniory zajímá ja-
kou budoucnost přinesou Piráti pro 
jejich vnoučata. Boj proti korupci, 
rozkrádání a plýtvání se přece týká 
všech!

Na závěr se sluší vždy rozhovor 
trochu odlehčit, zlidštit. Prošel jste 
volbou do Sněmovny obrovskou ži-
votní změnou. Jak tráví Ivan Bartoš 
volný čas, má-li nějaký?  
Musím mít. Mám rodinu, takže se jí 
samozřejmě věnuji. Ale je pravda, že 
i ve chvílích volna si vyřídím nějaké 
pirátské telefonáty. Víte, ona je ta po-
litika i mým koníčkem. Takže vlastně 
pracuji na dva úvazky (smích).

Ivan Břešťák 
externí redaktor
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Klima nezměníme. Je ale třeba se 
mu co nejvíce přizpůsobovat 

a vhodnými opatřeními snižovat 
jeho dopady. Máme velkou výhodu. 
Sázení stromů a budování zelených 
ploch nestojí moc peněz. Zdaleka 
ne tolik jako megalomanské pro-
jekty přehrad. Proto s Piráty pro-
sadíme výsadbu stromů v ulicích, 
nahradíme stromy skácené, doplní-
me rekreační divočinu kolem měst 
a zatravníme betonové pustiny. 

Sucho je v médiích čím dál častěji 
zmiňovaným tématem. Jednak proto, 
že se zvětšuje zájem o zemědělství, 
lesy a životní prostředí jako takové, 
ale zejména protože sucho a další 
projevy změny klimatu začínají být 
citelné na celém území naší repub-
liky. Mění se charakter dešťů, ubývá 
spodních vod i voda v řekách, krajina 
i města se víc a víc oteplují, a zatímco 
se u nás objevují dříve nemyslitelné 
druhy rostlin i živočichů, některé pů-
vodní začínají chybět.

Nejčastěji se o dopadech sucha 
a jejich předcházení hovoří v souvis-
losti se zemědělskou půdou a lesem. 
Má to logiku, protože dohromady 
tvoří přes 80 procent rozlohy naší 
země. Často se zapomíná na města 
a na zastavěnou plochu obcí, které 
sice tvoří jenom pár procent rozlo-

hy ČR, ale žije zde naprostá většina 
obyvatel. A bavíme-li se o adaptaci 
na klimatické změny, nemůžeme 
z tohoto důležitého úkolu města 
a obce vynechat.

Proto je důležité, aby i komunální 
politika odrážela tyto problémy. Pi-
rátský program na všechny tyto věci 
myslí. Řešíme, jak ochlazovat zasta-
věné plochy ve městech, jak zadržovat 
vodu a krajinná opatření v katastru 
měst mimo obydlení. Základní jed-
notkou takových opatření, a obecně 
adaptace na klimatickou změnu, je 
strom. Je to famózní „mechanismus“, 
který dokáže, je-li správně vybrán 
a umístěn, absorbovat jak vodu, tak 
sluneční energii. Průměrně vzrostlý 
strom dokáže ochladit své okolí způ-
sobem srovnatelným s minimálně 
třemi výkonnými klimatizacemi. 

Piráti vědí, že zeleň a parky neslouží 
jen pro relaxaci, oživení města a jeho 
zkrášlení. Pokud o nich začnou radni-
ce uvažovat správně, může zeleň vý-
razně napomoci ke snižování teploty 
v místech, kde každý z nás žije, a také 
ke zlepšení krajinného hospodaření 
s čím dál vzácnější vodou.

Mgr. Radek Holomčík
Poslanec České pirátské strany
Místopředseda zemědělského 

výboru

Mgr. Radek Holomčík (*31. července 1985 v Hodoníně) 

pochází ze Strážnice. Vystudoval SPŠ v Uherském Hradišti, 

obor Elektrotechnika. Po střední škole začal pracovat v oboru, 

přičemž se neúspěšně pokoušel o studium astrofyziky a politologie. 

Po dvou letech se přeorientoval na oblast marketingu a PR, 

ve které pracuje dodnes. Při zaměstnání vystudoval Teorie 

interaktivních médií (Bc.) a Management v kultuře (Mgr.), obě 

na FF MU v Brně. V lednu 2018 byl zvolen za 2. místopředsedu 

Pirátů.

Radek Holomčík
poslanec Parlamentu ČR za Piráty 

Se suchem lze bojovat 
Jen to chce správné lidi

Olga Richterová
poslankyně Parlamentu ČR za Piráty 

PhDr. Olga Richterová Ph.D. (*21. ledna 1985) je poslankyně České pirátské strany, mís-

topředsedkyně výboru pro sociální politiku a členka výboru pro zdravotnictví. Olga vystu-

dovala překladatelství a tlumočnictví (AJ-NJ) na Karlově univerzitě v Praze, kde získala 

titul Ph.D. V průběhu studia pobývala v Německu a Anglii, domluví se též rusky a italsky. 

Kompostuje, ráda běhá a je zastupitelkou na Praze 10. Je vdaná a má dvě malé děti, žije 

ve Vršovicích a pochází z Choltic u Pardubic.

Jak se díváš na nízké procento žen 
ve vrcholové politice, potažmo na 
nízký zájem žen o politiku obecně?
Dnes už se dívám zevnitř. Pozoruji, 
jak hodně kolektivu prospívá, když 
je smíšený. Ostatně, stejně tak tomu 
politickému společenství svědčí 
i jiná rozmanitost - věková, místní, 
životní… V rozhodování o tom, 
co se děje s naším zdravotnickým 
a sociálním systémem a kam míří 
z obcí a krajů peníze určené pro 
mateřské a základní školy, bych si 
přála víc žen (které tu práci reálně 
vykonávají).

Nízký zájem si vysvětluji tím, jak 
málo si lidé obecně uvědomují, co 
všechno je vlastně politika. Třeba 
počet dětí na učitelku, nebo špat-
né platy a rozlišování odbornosti 
u zdravotních sester – to všechno 
je předmětem politiky. Zbytečně 
nás poškozuje, že ženy se silným 
vhledem do problematiky a vel-
kým osobním nasazením o vstup 
do politiky nestojí. Přitom existuje 
spousta témat jako porodnictví, 
ústavní péče o velmi malé děti, 
zohledňování nových poznatků 
o fungování mozku v základním 
školství apod., kde se mohou za-
pojit. Nemusí to ale být jen témata 
bližší ženám, to pole působnosti je 
přirozeně mnohem širší.

Co tě přivedlo do politiky a k Pi-
rátům?
Motorem mi zprvu bylo neuvěři-
telně arogantní rozkrádání Prahy 
10, kde jsem bydlela. Pak jsme dali 
dohromady aktivní partu sousedů 

se zájmem o naši obec a to už byl 
jen krůček k překročení hranice 
od angažované občanky ke člence 
strany.

Jsi z práce ve Sněmovně překva-
pená, zklamaná nebo naopak po-
těšená? 
Do Sněmovny přišli Piráti po lí-
tých předvolebních bojích plných 
napadání a ostré rétoriky. Proto 
nás na začátku překvapila nečekaně 
pozitivní atmosféra. Většina lidí se 
na Vás usmívá, všichni se uctivě 
zdraví, všichni jsou k vám slušní. 
Přesto brzy člověk zjistí, že je tře-
ba mít se na pozoru a hlídat si, co 
řekne, co udělá, za co se postaví, 
co podepíše. Je to trochu zvláštní 
– taková ostříží noblesa.

Jaké jsou tvé priority jako poslan-
kyně a čeho bys chtěla do konce 
mandátu dosáhnout?
Mojí hlavní prioritou je dostupné 
a sociální bydlení. Povinností opo-
zice je důsledně sledovat fungování 
státu, což se v mém případě týká 
Úřadů práce a České správy soci-
álního zabezpečení, kam spadají 
důchody. Hodně se také věnuji 
náhradní rodinné i ústavní péči 
a zajištění osob se zdravotním po-
stižením. 

 
Jak jsi zmínila, jedním z tvých té-
mat je právě rodina. Co ohrožuje 
stabilní a zdravou rodinu?
Aby rodina dobře fungovala, po-
třebuje vedle bydlení a nezbytných 
fi nancí především právní jistotu. 
Náš stát ale dopustil šílené věci na-

příklad v exekučním řádu. Máme-li 
863 tisíc dlužníků a 4,5 milionu 
exekucí, tak se problematika so-
ciálního vyloučení, ale i přímého 
ohrožení pádem do chudoby týká 
klidně i dvou milionů lidí. Navíc 
v téhle pasti vázne zároveň spousta 
věřitelů. Mnozí živnostníci i malé 
fi rmy se dostávají do obrovských 
potíží právě kvůli tomu, že jim 
jiní nezaplatí. Piráti chtějí prosa-
dit zavedení teritoriality exekutorů 
a novelizaci insolvenčního zákona 
tak, aby skutečně umožnil oddlu-
žení většího počtu lidí. Ale to už 
je odbočka k Ministerstvu spra-
vedlnosti.

Pojďme zpět k rodinám jako ta-
kovým. Co můžeme dělat hned?
V programovém prohlášení nové 
vlády se píše, že Ministerstvo práce 
a sociálních věcí bude intenzivně 
podporovat rozvoj veřejných služeb 
pro rodinu. Tuto obecnou deklaraci 
lze nejspíš přeložit jako navýšení 
dotačního titulu Rodina. Z něj se 
na jednu stranu fi nancují různá 
mateřská centra, ale také sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny 
v potížích, tedy služby, které mají 
předejít těm nejhorším průšvihům 
a přetnout různé začarované kruhy. 
A právě tyto služby dnes nesmírně 
trpí tím, že není víceleté fi nanco-
vání a tudíž není možné dlouho-
době plánovat a odvádět kvalitní 
komunitní práci. Trvalé řešení se 
tak dnes zbytečně prodražuje, ač-
koli by tomu mělo být naopak.

Libuše Věříšová

Přála bych si více žen v politice
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Lídr Jan Kerber o plánech Pirátů v Havlíčkově Brodě
Jak dlouho jsi u České Pirátské 
strany?
Členem České pirátské strany jsem 
se stal v lednu letošního roku.

To nejsi u strany dlouho. Proč zrov-
na Tebe zvolili Piráti v Havlíčkově 
Brodě na čelo kandidátky v komu-
nálních volbách pro rok 2018? Co 
si o tom myslíš?
Dění v našem městě a politika mě 
dlouhodobě zajímá. V současné době 
Pirátská strana po zkušenostech ze 
Švédska a Německa vnáší nový vítr 
i do české politiky. Objevil se zde 
tým, za který má smysl kopat... Za-
čal jsem navštěvovat schůze strany, 
které jsou veřejné, jak v Brodě, tak 
v Jihlavě. Zaregistroval se jako příz-
nivec strany a po schválení přihlášky 
se stal řádným členem.

Do komunálních voleb jsme se 
v Brodě rozhodli sestavit kandidátku 
samostatně, bez dalších politických 
uskupení. Našli jsme 25 lidí ochot-
ných kandidovat, jak říkáme „vylo-
dit se“ do městského zastupitelstva. 
Snažit se prosazovat náš program 
a debatovat o dalších věcech, které 
budou prospěšné pro občany našeho 
města.

Na čelo kandidátky jsem byl hlaso-
váním zvolen. Velice si toho vážím 
a děkuji svým spolustraníkům za 
důvěru, a všem kandidátům za pod-
poru a ochotu se pod něco podepsat. 
Díky. A proč já? Možná proto, že 
věřím v politiku a to, že má smysl 
ji dělat, obzvláště když kolem sebe 
máte tak skvělý tým havlíčkobrod-
ských Pirátů.

Věříš, že se dostanou Piráti do za-
stupitelstva?
Řekl bych ANO (směje se), ale po-
užiji raději: určitě.

Jsi spokojený s nynější politickou 
scénou v našem městě? Co bys na 
ní chtěl změnit?
Zajímavá otázka, možná bude ne-
čekaná odpověď. Myslím, že naše 
město v současnosti nefunguje vůbec 
špatně. Nutné a místy veliké investi-
ce, zejména do infrastruktury, jsou 
vidět. Nové náměstí, most, revita-
lizuje se park a probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce náměstí Smetanova. 
Nicméně všude se dá něco zlepšit.

Dle našeho programu se chceme 
zaměřit na menšinové volnočaso-
vé aktivity a jejich podporu (skate-
boarding, workout, parkour atd...). 
Kde shledáváme rezervy, a tedy další 
případné pole působnosti, je kultu-
ra a turistický ruch v našem městě. 
Oživení prostoru parku Budoucnost 
a odkazu K. H. Borovského, který 
by zrovna v této době mohl být 
inspirací pro tzv. nezávislá média 
a novináře.

Dále se budeme snažit obnovit koná-
ní akcí podobných těm, které na pro-
gramu města Havlíčkův Brod již ne-
jsou. např.: HandballHelp, JazzFest, 
Wallabies Camp, nebo sk8závody. 
Všechny tyto akce si pamatuju jako 
návštěvník a je škoda, že už se zde 
nekonají.

Nedávno se tu konalo mistrovství 
Evropy v soft ballu: hezká akce, at-
mosféra, parádní organizace a město 
zase na pár dní ožilo. Víc takových 
akcí.

V neposlední řadě by nebylo od věci 
upravit kulturní plán našeho města, 
aby vrcholem léta nebyl pop-rock ve 
středu na náměstí, když za rohem 
hrají kvalitní kapely hudbu pro pár 
lidí ve sklepě...

Piráti mají v programu bod 
s názvem “Smart City”, můžeš nám 
objasnit, co to je? Jak Smart City 
funguje?
Smart City je v podstatě spojení 
moderních trendů a technologií 
21. století pro zlepšování kvality 
života nás všech uprostřed našich 
měst a jejich okolí. Začíná to tím, že 
máme ve městě místa s volným pří-
stupem k internetu a třeba v parku 
by mohla být „chytrá lavička“, kte-
rá kromě volného internetu dokáže 
dobít telefon, či uchovat zavazadlo, 
nebo jinak zpříjemnit den náhodné-
mu pocestnému. Nicméně koncept 
Smart City (u nás spíše Smart Town) 
zde zdaleka nekončí. Zjištění polohy 
a zpoždění autobusů MHD pomocí 
QR kódu, zjednodušení komuni-
kace s úřady, efektivnější lokalizaci 
a likvidaci černých skládek zapoje-
ním lidí, jejich telefonů a aplikací 
v nich. Je toho mnoho. Od drobnos-
tí, které nejsou nijak zvláště náklad-
né na realizaci, až po dlouhodobé 
koncepty zlepšování kvality ovzduší, 
nebo světelného znečištění, které 
v našem městě také existuje. Každý, 
kdo by měl zájem si ono cizojazyčné 
sousloví osvětlit, může zadat do své-
ho internetového vyhledávače a najít 
si informace o odvětvích, které by 
zajímaly konkrétně jeho samotného.

Svěříš se nám, jaké máš koníčky, co 
děláš ve volném čase?
Mimo klasické záliby jako je cyk-
listika nebo snowboarding, chodím 
rád na houby a vařím. Jelikož jsem 
muzikant, tak také působím v ně-
kolika kapelách: Havlíčkobrodská 
Dvanáctka, Humpolecký Dixieland, 
Pio Squad (akustic) a dalších náhod-
ných seskupeních. Takže hudba je 
mi nejen povoláním, ale i koníčkem. 
A v neposlední řadě mě baví různé 
druhy dělnických prací, zejména 
spojených se zahradou a vším okolo.

Chtěl bys něco na závěr sdělit čte-
nářům? Máš ještě něco na jazyku?
Věřme v politiku, demokracii 
a politické řešení problémů. 
Nepodceňujme dezinformační války. 
Žijeme v jednom z nejbezpečnějších 
a zároveň nejsvobodnějších států na 
světě, kde je zatím ještě volný přístup 
k informacím a svoboda projevu. 
Proto nepodléhejme populismu 
a strašákům, kteří se na nás poslední 
dobou stále častěji vytahují. Prově-
řujme zdroje informací a pojďme 
volit. Má to cenu.

rozhovor vedla Kateřina Závrská 
2. místopředsedkyně 
MS Havlíčkův Brod

Jan Kerber, lídr kandidátky v Havlíčkově Brodě.

Každý z nás se pravděpodobně 
v životě potýkal s nějakými 

problémy, komplikacemi či křiv-
dami. Můžeme být nespokojení se 
systémovými věcmi nebo konkrét-
ními problémy. Za prvním může-
me vidět státní byrokracii, korupci 
nebo absenci právního zastání. Za 
konkrétními problémy často vidí-
me vyloučené sociální vrstvy nebo 
různé menšiny. Pravdou ovšem je, 
že přisuzování zodpovědnosti za 
současný stav Romům a lidem na 
okraji je systematicky podporová-
no populistickými politiky, kteří 
nesou odpovědnost za systémové 
problémy. Tím se opakuje začarova-
ný kruh, který odvádí pozornost od 
skutečného řešení systémových chyb.

 Mezi ty nejstěžejnější sekce, který-
mi se sociální politika Pirátů zabývá, 
patří základní příjem, sociální péče 
a důchodový systém. Všeobecný 
základní příjem zahrnuje důchody, 
sociální dávky a pomoc v nezaměst-
nanosti. Cílem je stav, ve kterém není 

potřeba o dávky nedůstojně žádat. 
Řešení situace, která nastane nebo 
může potkat kohokoliv z nás, nekom-
plikuje zbytečná byrokracie. Každý 
dostane stejně. Velmi diskutovanou 
otázkou samozřejmě je, odkud peníze 
brát. Řešení je mnoho a jsou živo-
taschopná. V budoucnu se budeme 
potýkat se zvyšující se robotizací a 
hledat odpovědi na existenční otázky. 
Všeobecný základní příjem je podle 
odborníků zabývajících se ekonomic-
kou strukturou odpovídající nadějí 
na řešení.

 Co se týče sociální péče, měl by 
stát v našem pojetí přistupovat k li-
dem v nouzi a obtížných situacích 
odpovědněji. Mnoho organizací již 
dlouhou dobu usiluje o opatření, kte-
rá by představovala skutečnou po-
moc lidem s postižením, seniorům, 
rodinám s dětmi v nelehké situaci, 
samoživitelkám nebo dětem bez ro-
dičů. Ovšem podpora těchto snah je 
velmi malá a ve státní správě nemají 
oporu. Stát by tak měl věnovat více 

pozornosti organizacím, jako jsou 
například domácí péče, charita či ko-
munitní aktivity, které dlouhodobě 
podstupují úskalí této činnosti.

 Dalším podnětným krokem by 
mělo být odstranění dlouhodobých 
systémových problémů, jako napří-
klad odstranění korupce, a zvýšení 
investic do vzdělání. Jedním z ne-
duhů, který sužuje obyvatele ČR, 
jsou exekuce. V současné době je 
v exekuci téměř 900 tisíc lidí. To  
spolu s rodinnými příslušníky může 
zahrnovat zhruba 2 miliony obyvatel 
ČR. Je to největší podíl lidí v porov-
nání se všemi západními a okolními 
zeměmi. Překážku k vyřešení situace 
představují hlavně špatně stanovené 
zákony, nepomáhá ale ani nízká fi -
nanční gramotnost a celkově vyšší 
náklady života na hranici chudoby.

Veronika Nguyenová
členka MS Havlíčkův Brod

Sociální politika podle Pirátů
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Jan Kerber, DiS
učitel, muzikant

Arja Karimbasharyarová
vedoucí směny

Kateřina Závrská
figurant geodezie

Vít Svoboda
grafický designer

Josef Kořínek
hudebník

Petra Kopicová
OSVČ

Ing. Jiří Wiche
ekonom

Bc. Ondřej Bačina
úředník

Ing. David Guhl
zkušební inženýr

Jan Sztacho
mobilní specialista

Josef Vak
IT specialista

Anna Bělohlávková
kavárnice, floristka

MgA. Martin Petrák
hudebník

Bc. Eva Wichová
knihovnice

Jan Havelka
student

Bc. Jan Rys
zahradník

Miloslav Švec
dělník

Filip Krykorka
skladník

Lukáš Lacina
OSVČ

Jakub Janda
fotograf, ošetřovatel

Marie Fischerová
důchodce

Marek Mazuch
strojvedoucí

Vít Mátl
zámečník

Miloš Cichra
zahradník

Jakub Lipenský
školitel CNC strojů
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Vzdělávání s Pirátskou putovní univerzitou
Zdola budovaná pirátská putov-

ní univerzita (PPU) působí už 
téměř rok a půl. Založila ji a dále 
pomalu rozvíjí Pirátka Miluš Koti-
šová (45). PPU dnes nabízí téměř 70 
různých přednášek, kurzů, dílen či 
besed. To však není zdaleka to nej-
důležitější. Tím podstatným jsou její 
hlavní výzkumné otázky:

1. V jakých zemích se podařilo nej-
rychleji, s nejlepšími výsledky a nej-
levněji prosadit určitou zlomovou či 
inovativní politiku, která podstatně 
a natrvalo zlepšila život tamějších 
obyvatel - a může nám být inspirací?

2. Jak může politická strana zůstat 
autentická, inspirativní, relevant-
ní a nabízet důsledně systémová a 
nadčasová řešení aktuálních glo-
bálních i lokálních problémů ve 
věku prohlubující se propasti mezi 
venkovem a městy, fragmentarizace 
společnosti, podrývané legitimi-
ty politické reprezentace, velkých 
diskontinuit v ekonomice, a v době, 
kdy 51 největších ekonomik světa 
jsou korporace, nikoli státy? 

3. Jak umožnit přístup k vědění a 
poznatkům nejen politickým eli-
tám, odborníkům, ale zejména 
všem, kteří ve svém životě a na vlast-
ní kůži pociťují dopad rozhodnutí 
politiků?

Na tyto otázky se Pirátská putovní 
univerzita bude snažit hledat odpo-
vědi. Dobré řešení se mnohdy vyjeví 
až poté, co o sebe křesnou různorodé 
myšlenky. Právě takové tvůrčí a ne-
předpojaté prostředí, které pak může 
odvážně otevírat nové myšlenkové 
obzory, chce Pirátská putovní univer-
zita postupně vytvářet a kultivovat. 

Smyslem je zachytit a předat zkuše-
nosti. Ověřit v praxi a vylepšit některé 
organizační a jiné metodiky komu-
nikace mezi občany a politiky a dále 
zjistit možnosti agilního vzdělávání 
na vyžádání „v ostrém provozu“. Mi-
luš k této výzvě říká: „Jestli mě něco 
v životě naplňuje, tak je to objevovat 
s druhými, v čem jsou dobří a v čem 
mohou být opravdu výjimeční. Jsem 
neúnavný hledač nevyšlapaných cest 
a inspirativních příkladů.  Ráda bych 
přispěla k tomu, abychom se nebá-
li odlišných názorů. Moc se mi líbí 
myšlenka, že s každým názorovým 
oponentem se vlastně přibližujeme 
k tomu nejlepšímu řešení.“

Miluš Kotišová 
zakladatelka Pirátské putovní 

univerzity 
milus.kotisova@pirati.cz

To nejdůležitější o Pirátské putovní univerzitě
1. svobodná a otevřená univerzita budovaná zdola
2. putuje, je všudezdejší, na pozvání přijede tam, kam ji pozvete
3. pořádá akce nejen pro členy a příznivce, ale i širokou veřejnost
4. nabízí studium různých forem
5. cíleně vybízí ke spolupráci odborníky a osobnosti různého přesvědčení
6. snaží se o syntézu a „transfer vědění“ z akademické sféry (a jiných pro-
fesních oblastí) do politiky, od vzorů a osobností ve straně k novicům, od 
neznámých členů ke známějším
7. nové kurzy, přednášky či semináře vznikají na základě těchto impulzů: 
vlastní výzkumné otázky PPU, osobní zájem jednotlivců, individuální stra-
tegické studijní otázky (studujících), náměty veřejnosti, vnímané potřeby 
(strany, společnosti), pokus zachytit a šířit dál dobrou praxi (uvnitř strany, 
odjinud z Čech i z ciziny)
8. svobodné osnovy: a) studium začíná otevřenou, strategickou, výzkumnou 
otázkou b) studující si pak sami volí svou cestu učení (dílem ze stávající na-
bídky – minimálně 5 přednášek – a částečně doplňují vlastní tvůrčí příspěvek 
k nabídce Pirátské putovní univerzity) 
9. stírá se tedy hranice mezi studujícími a přednášejícími
10. PPU podporuje přesahy mezi obory, hledání nových pohledů na „stará“ 
témata, míří k celostnímu pohledu (strategické otázky a multisatisfaktorový 
přístup)
11. snaží si pěstovat respektující kritiku
12. oživuje politiku zdánlivě nesouvisejícím 
13. hledá nový soukromo-veřejný politický prostor pro setkávání voličů a  
politiků
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Jsem ve svém jádru lidumil, a tak 
se pozastavuji nad tím, proč se 

lidé odvracejí od svého přirozeného 
prostředí, které jim skýtá pohodlný 
domov. Soused si popovídá se sou-
sedem, sousedka upeče koláč dětem 
od vedle, idylka...

 Zároveň jsem IT specialista a chápu 
lidi, kteří mají různé potřeby. Od roku 
1981 žiji v našem hlavním městě. Já 
sám si uvědomuji komfort, který je tu 
k dispozici. Ovšem díky mé letité zá-
libě v genealogii si rovněž uvědomuji 
důležitost rodinných vazeb, jejich ne-
postradatelnost v běhu času a zrání.

Co vlastně vede obyvatele malých 
měst a obcí stěhovat se do větších 
měst a co tam hledají?

 Pro mladé lidi to je samozřej-
mě potřeba vzdělání. Dále to 
je  neoddiskutovatelné množství 
kvalitních pracovních příležitos-
tí. Některé sociální služby jsou 
v menších obcích na hranici života-
schopnosti.

 Věřím, že i na malých městech jsou 
lidé schopni  předávat si znalosti 
a podporu v různých strukturách. 
Výměna zkušeností mezi obce-
mi, vzdělávací systémy a podpora 
drobných lokálních aktivit by byla 
pro tyto obce adekvátní odezvou 
na jejich potřeby. Chtěl bych pod-
porovat  tvorbu lokálních center, 
která budou fl exibilně a soběstačně 
odpovídat na požadavky tamních 
obyvatel. Již teď jsou patrny ozvěny 
sítí, které se snaží edukačně vyplnit 
potřeby, po kterých je poptávka. Chtěl 
bych, aby byly každému na dosah 
s plnou samozřejmostí. To je potřeb-
ná míra pro vzdělaný kraj.

Protože vztah k práci, plodině a 
krajině, v níž žijeme, je důležitý pro 
všechny, a protože znám povahu vy-
sočinských obyvatel, přijde mi neod-
myslitelně vhodné podporovat vznik 
malých farem, sdružování drobných 
sedláků do malých družstev a zkrá-
cení cesty od zemědělců k zákazní-
kům. Nad tím vším vidím nutnost 
férového přerozdělování evropských 
dotací, jako palčivý problém, který 
se v současné chvíli zdá být v rukou 
těch nepravých.

 A přec, každý z nás potřebuje ob-
čas někam dojet. Aplikace postavené 
na otevřených datech usnadňují ob-
čanům přístup k informacím o do-
pravních spojích, vytíženosti silnic, 
provozu v krizových situacích a do-
pravních potřebách občanů. Přesná 
data jsou nezbytná pro hospodárné 
dopravní plánování a lepší zpětnou 
vazbu. Dopravní systémy musí re-
spektovat soukromí cestujících 
a zbytečně o nich neukládat osobní 
údaje. Nesmíme cestující nutit využí-
vat určitý způsob přepravy, ale otevřít 
jim možnosti, ze kterých si budou 
moci vybrat. Ať platí i zde svoboda 
volby.

 Pokud dosáhnu cíle a oslovím 
Vás, jednotlivé voliče, zůstanu 
v kontaktu s jednotlivými ob-
cemi. Zřízením dvou kanceláří, 
v obou volebních regionech, bych 
chtěl poskytovat bezplatné občanské 
poradenství.

Roman Šemík
kandidát do Senátu

Jeden z důležitých bodů komunál-
ního programu Pirátů z Havlíč-

kova Brodu je zavedení participativ-
ního rozpočtu pro obyvatele města.

Participativní rozpočet je procesem 
přímé demokracie, v rámci které 
mohou lidé navrhovat a rozhodo-
vat hlasováním o využití části peněz 

rozpočtu a podílet se tak na tvorbě 
konkrétních projektů. Vše v souladu 
s veřejným míněním. Tento rozpočet 
napomáhá efektivnímu rozdělení pe-
něz z městského rozpočtu a umožní 
širokou účast občanů v rozvoji svého 
okolí. Kromě jiného také zlepší ko-
munikaci občanů se samosprávou a 
posílí důvěru v tuto instituci.

Je to krok k modernizaci veřejné 
správy,  identifi kaci problémů ve měs-
tě a jejich následné řešení. Pojďme 
společně rozvíjet naše město a zlepšit 
tak podmínky pro život kolem nás.

Arja Karimbasharyarová
členka MS Havlíčkův Brod

Roman Šemík

Participativní rozpočet pro Havlíčkův Brod

Transparentní radnice 
Cílem transparentní radnice je 

otevřenost, informovanost občanů 
a možnost spoluvytvářet prostředí, 
které sdílíme. Téměř každý z nás zažil 
situaci, kdy řešil nějaký problém a byl 
posílán ode dveří ke dveřím, a znovu 
vracen ke dveřím, ze kterých vyšel. 
Úsměv ve tváři úředníka je už také 
výjimka. Přitom všichni jaksi cítíme, 

že úřednický post je služba lidem. 
Lidé, kteří jsou nečekaně dotčeni 
zásahem veřejné správy do svého 
prostředí, aniž by se o tom přirozeně 
dozvěděli. Nálepka potížisty, protože 
se člověk trochu zajímá. Nekonečné 
dovolávání se do míst, kde nechtějí 
naslouchat. To jsou dnešní nešvary 
spojené s administrativou měst.

Pojďme se podívat na jednotlivé 
příklady služeb, které by ulehčovaly 
a také zjednodušily úřednickou praxi 
pro obyčejného smrtelníka. Trans-
parentní radnice se snaží dosáhnout 
informovanosti obyvatel plně, jasně 
a přehledně. Mezi servis, který by 
mělo město poskytovat, patří napří-
klad informace o:

Nakládání s majetkem 
Důraz na maximální transparentnost. Sem patří například zveřejněný ucelený a 

přehledný seznam majetku kraje, cenová mapa parcel, na veřejné stránce dostup-
né záměry na prodej a pronájem movitého majetku, u adresných záměrů zveřejěn 
i základní osobní údaje. Radnice by měla občany obeznámit s ustanovením pravidel pro inter-
ní hospodaření s nemovitým majetkem. Tato praxe umožňuje efektivně nakládat se zbytným 
movitým majetkem města.

Přehled dotací 
Mezi tyto informace patří například obecný postup žadatele, vymezení a defi nování projektu, 

kontrola a vyhodnocení projektu. Informace na koho se lze obracet s podněty ke kontrole, 
jak mohou být porušeny podmínky dotace, ale i možnost podpory při žádosti o dotaci pro 
projekty fyzických osob.

Veřejné zakázky 
Informace by měly zahrnovat výzvu k podání zakázek, oznámení o zakázce, zadávací do-

kumentace a hodnotící kritéria. Informace o výběru by měla být zveřejněna bezodkladně, 
samozřejmostí je zveřejněná smlouva i s dodatky. Další faktor je uveřejnění účasti třetích osob. 
Zákonem je zároveň stanoveno, že VZ má být řešena hospodárně a efektivně, bohužel už není 
stanoveno blíže. Nezřídka dochází k podjatosti dohlížejících osob a zakázky jsou podávány 
účelově.

Transparentní úřad 
Praxí takového úřadu je uveřejnění platů a odměn úředníků, jasně uvedená pravidla pro 

vyřizování petic a stížností, veřejné pracovní kanceláře radních, zastupitelů a úředníků 
s aktualizovaným kalendářem, možnost objednat si on-line schůzku (emailem, sms, přes web). 
Základní tezí je samozřejmě přehledná struktura zaměstnanců a agend, což je dnes stále ne-
překonatelnou laťkou pro mnoho našich radnic.

Správná radnice by měla užívat 
moderních, dostupných technologií 
a inovací. Úředníci by měli být schop-
ni je na odborné úrovni obsluhovat, 
občana se systémem kvalitně  a sou-
hrnně obeznámit, mít zájem o za-
pojení občanů do rozhodování. Pro 
takovou radnici je samozřejmostí, že 

informuje své obyvatele o jejich mož-
nostech a právech.

Věděli jste například, že za hlaso-
vání veřejných funkcionářů ve střetu 
zájmu hrozí až 50.000,- Kč pokuta? 
Podle zákona 159/2006 o střetu zá-
jmů si můžete vyžádat oznámení 

o osobních zájmech, činnostech, pří-
jmech, majetku, darech a závazcích 
starosty a uvolněných zastupitelů.

Veronika Nguyenová
členka MS Havlíčkův Brod

Nakládání s majetkemNakládání s majetkem
Důraz na maximální transparentnost. Sem patří například zveřejněný ucelený a 

přehledný seznam majetku kraje, cenová mapa parcel, na veřejné stránce dostup-
né záměry na prodej a pronájem movitého majetku, u adresných záměrů zveřejěn 
i základní osobní údaje. Radnice by měla občany obeznámit s ustanovením pravidel pro inter-
ní hospodaření s nemovitým majetkem. Tato praxe umožňuje efektivně nakládat se zbytným 
movitým majetkem města.

Přehled dotací
Mezi tyto informace patří například obecný postup žadatele, vymezení a defi nování projektu, 

kontrola a vyhodnocení projektu. Informace na koho se lze obracet s podněty ke kontrole, 
jak mohou být porušeny podmínky dotace, ale i možnost podpory při žádosti o dotaci pro 
projekty fyzických osob.

Veřejné zakázkyVeřejné zakázky
Informace by měly zahrnovat výzvu k podání zakázek, oznámení o zakázce, zadávací do-

kumentace a hodnotící kritéria. Informace o výběru by měla být zveřejněna bezodkladně, 
samozřejmostí je zveřejněná smlouva i s dodatky. Další faktor je uveřejnění účasti třetích osob. 
Zákonem je zároveň stanoveno, že VZ má být řešena hospodárně a efektivně, bohužel už není 
stanoveno blíže. Nezřídka dochází k podjatosti dohlížejících osob a zakázky jsou podávány 
účelově.

Transparentní úřadTransparentní úřad
Praxí takového úřadu je uveřejnění platů a odměn úředníků, jasně uvedená pravidla pro 

vyřizování petic a stížností, veřejné pracovní kanceláře radních, zastupitelů a úředníků 
s aktualizovaným kalendářem, možnost objednat si on-line schůzku (emailem, sms, přes web). 
Základní tezí je samozřejmě přehledná struktura zaměstnanců a agend, což je dnes stále ne-
překonatelnou laťkou pro mnoho našich radnic.

E-goverment
Aby veškeré dokumenty byly 

uspořádané a přehledné, mělo 
by se užívat jednotných šablon doku-
mentů, které se pak budou snadněji 
zpracovávat a automaticky publiko-
vat, což je v souladu s vizí o trans-
parentnosti. Nutností je i počítačová 
gramotnost uživatelů, kteří by měli 
podstoupit rekvalifi kaci, která bude 
přístupná nejen úředníkům, ale 
i uživatelům.

 Pirátská  strana prosazuje svobodný 
soft ware, protože je bezpečnější, lze 
ho snadněji propojovat s ostatními 
programy a navíc je přístupný i li-
dem a široké komunitě vývojářů. Naší 

ambicí je, aby stát poskytl svobodný 
soft ware ke splnění všech administ-
rativně náročných povinností, které 
předepisuje (daně, účetnictví, výkazy 
práce apod.)

 Propojením administrativy tak 
budou naše osobní údaje pod ade-
kvátní ochranou specializovaných 
odborníků a naopak občan bude mít 
možnost získat informace o tom, kdo 
konkrétně přistupoval k jeho osob-
ním údajům uchovávaných veřejnou 
správou.

 Po přihlášení do portálu veřejné 
správy získá občan přehled o vy-

řizování všech podaných žádostí, 
průběhu dalších úředních postupů 
a důležitých upozorněních. Úřad tak 
bude mít možnost díky přehlednosti 
vycházet žadateli vstříc.

 Zřízením takovéto internetové ko-
munikace přes jednotný portál bude 
mít občan možnost např. nahlásit 
zábor na interaktivní mapě, aniž 
by musel obcházet několik úřadů. 
V rámci portálu veřejné správy bude 
zřízen systém pro zpětnou vazbu 
a veřejné připomínkování předpisů.

Veronika Nguyenová
členka MS Havlíčkův Brod
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Dáváme na vás!
Naštěstí už mnoho let neplatí 

dříve zažitá fráze, že občané 
mají právo vyjadřovat se ke sprá-
vě města jen jednou za čtyři roky  
ve volbách a naslouchání potřebám 
občanů je bezesporu jedním ze zá-
kladních předpokladů pro dobře 
fungující radnici. Na vesnicích  
a v malých městech je naslouchání 
občanům poměrně snadné – všichni 
vědí, kde starosta bydlí a není tedy 
problém mu své preference sdělit 
osobně buď na radnici, nebo třeba 
při neformálním rozhovoru v hos-
podě. Velká města se ovšem potýkají 
s problémem, jak občanům naslou-
chat, ale  zároveň nebýt snadným 
cílem lobbistických a účelových sku-
pin, které se prostřednictvím opa-
kovaného a intenzivního kontaktu 
s politickými reprezentanty snaží 
zajistit prosazování svých zájmů, 
nezřídka na úkor méně hlasitých 
skupin společnosti. S rostoucím 
počtem obyvatel se výše popsaný 

problém ještě více umocňuje, jeli-
kož není reálné, aby se politik osob-
ně setkal s desítkami tisíc obyvatel  
a jejich potřeby, postoje a priority si 
vyslechl osobně.

Jak tedy ve stotisícové metropoli 
zajistit, aby k vyjádření svých postojů 
dostali všichni stejný prostor a záro-
veň nebyl nikdo zvýhodněn ani zne-
výhodněn? Odpověď je jednoduchá 
– internet – a vstřícná asistence úřadu 
těm, pro které by internet předsta-
voval bariéru. Kontakt přes internet 
má totiž oproti osobnímu kontaktu 
jednu zásadní výhodu – umožňuje 
prakticky neomezenému množství 
občanů vyjádřit svůj názor, a to navíc 
způsobem, který šetří čas, jelikož vy-
jádření přes internet je možné podat 
z domova, kavárny, či třeba z vlaku. 
Samosprávě pak internet umožňuje 
data od jednotlivých respondentů 
sdružovat a získat tak reálný obraz 
postojů veřejnosti v daném městě. 

I internet má ovšem svá rizika  
a před zavedením jakéhokoliv ná-
stroje pro sběr dat od občanů jsou 
zástupci samosprávy povinni jej do-
statečně zabezpečit. V současnosti 
největším rizikem internetu je ne-
dostatečné ověření identity vyjad-
řujících se občanů, které může vést  
k fiktivním, či duplicitním vstupům 
a neobjektivním výsledkům. Platná 
legislativa umožňuje tři cesty, jak zmí-
něný problém řešit. Tou první a pro 
občana nejméně komfortní je osobní 
ověření „na přepážce“, na základě kte-
rého dostane občan přidělený přístup 
ke své elektronické identitě. Druhou 
cestou je využití nové elektronické 
občanky, se kterou již není potře-
ba chodit osobně na přepážku, ale 
je potřeba disponovat čtečkou čipu  
v kartě, přes kterou se ověření iden-
tity provádí. Tou nejkomfortněj-
ší je pak cesta, kterou jsme zvolili  
i v Brně, cesta přímého ověření 
identifikačních údajů proti cent-

rálnímu registru obyvatel. Neméně 
důležitá je následná ochrana po-
skytnutých osobních údajů, které by  
měly být bez prodlení zašifrovány  
do tokenu, který nelze zpětně  
přepočítat na původní osobní  
údaje, aby nehrozilo riziko odcizení 
údajů z databáze a jejich následné 
zneužití.

S ověřenou elektronickou identi-
tou již nic nebrání tomu, aby město 
přímo naslouchalo všem svým obča-
nům. V Brně jsme spustili v oblasti 
participace veřejnosti nejúspěšnější 
český participativní rozpočet, do 
kterého se v uplynulých dvou letech 
zapojily desítky tisíc lidí. Participa-
ce veřejnosti se nám velmi osvědčila  
i v oblasti územního plánování, 
ve které ji hojně využívá městský 
architekt. V neposlední řadě je 
participativně připravována také  
dlouhodobá strategie rozvoje města 
do roku 2050. 

V příštích letech máme v plánu 
participaci v Brně dále rozšiřovat  
a umožnit občanům vyjadřovat se 
buď formou prostého hlasování nebo 
připomínkami k důležitým politic-
kým otázkám a poskytovaat tak  
samosprávě názorovou oporu při  
rozhodování. Participace ovšem 
nemá být jen jednosměrný sběr 
podnětů, je to forma dialogu mezi 
veřejnou správou a občanem. Pro-
to plánujeme spustit také portál pro 
elektronické podněty, které si budou 
moci občané právě prostřednictvím 
elektronické identity vzájemně pod-
porovat a přidávat jim na váze a kte-
ré při významné podpoře veřejnosti 
vedení města při svém rozhodování 
zohlední.

Bc. Tomáš Koláčný 
radní města Brna

Superman vs. Pirát - souboj rozhodnete vy
Řada politiků bohužel vykoná-
vá současně více funkcí. Vzpo-
meňme na politického Super-
mana Petra Dolínka, který je  
v Praze radním pro dopra-
vu, což je extrémně důležitá 
funkce, ve které se rozhodu-
je o desítkách miliard korun, 
poslancem a navíc předsedou 
podvýboru pro letectví a ves-
mírný program, za což je další 
příplatek k poslaneckému pla-
tu. Je možné, aby jeden člověk 
dělal naplno všechny tyhle sil-
ně exponované funkce? Jistě, 
že ne. Ale systém současné 
politiky ke kumulaci funkcí 
přímo motivuje. 

Piráti proto v květnu před-
ložili návrh, který má pro-

blém kumulace funkcí výrazně 
zredukovat. Omezuje výši od-
měn, které veřejný funkcionář 
může brát, jestliže se rozhodne 
vykonávat vícero postů zároveň. 
Tím by mělo dojít k přirozené 
eliminaci těchto situací. 

Piráti sami jdou příkladem. 
Proto se pirátští poslanci Petr 
Třešňák a František Elfmark, 
po zvolení do sněmovny vzda-
li svých uvolněných funkcí  
v radách Mariánských Lázní  
a Uherského Hradiště. Základní 
premisa Pirátů totiž je dělat jen 
jednu práci a to co nejlépe. Po-
kud má někdo pocit, že má jako 
poslanec čas vykonávat zároveň 
například post starosty, tak svůj 

poslanecký mandát nevykonává 
dostatečně. Projevuje se to tak, 
že jen menšina poslanců se po-
drobně zabývá návrhy zákonů  
a jejich slabými místy. 

Viditelně to lze pozorovat při 
debatách na plénu Sněmov-
ny. Jejich úroveň je značně  
poddolovaná tím, že jen málo  
z dvouset přítomných záko-
nodárců tuší, o čem se vlast-
ně jedná. Navíc pod touto  
rouškou nepozornosti prochá-
zejí prolobbované zákony a le-
gislativní nedodělky. To všechno  
jsou problémy na kterých se  
kumulace funkcí výrazně  
podílí. Představa, že stát bude 
dobře spravovat úzká skupina 
kumulujících Supermanů, je 
mylná.

Zde je třeba upozornit na to, 
že si jako Piráti nepřejeme vy-
mýtit kontakt mezi poslanci  
a komunálními zastupiteli. Há-
jíme možnost předat funkci  
s dostatečným časem na předá-
ní zodpovědnosti. Naším cílem 
je ale vychovávat nové genera-
ce politiků, kteří budou svou  
funkci vykonávat naplno.  
Proto jsme namísto plošné-
ho zákazu souběhu některých 
funkcí po jednání s dalšími 
poslanci ve sněmovně navrh-
li, aby politici z každé další 
funkce, kterou mají nad rá-
mec té nejlépe placené, brali  
jen 40 procent. To by přimělo 
řadu supermanů, aby předali 
funkce, které nestíhají, dalším.  
Tuto pirátskou novelu zákona 
bohužel sněmovna na návrh 

ANO vrátila k přepracová-
ní, přestože ho řada poslanců  
a poslankyň hnutí ANO pode-
psala. 

Tím ale naše snaha rozhodně 
neskončí. Zjistíme, na co se po-
slanci, kteří návrh zablokovali, 
vymlouvají, drobně ho upraví-
me a předložíme  znovu. Ovšem, 
aby sněmovnou prošel, budeme 
potřebovat především podporu 
veřejnosti. Bez tlaku lidí si po-
slanci nikdy na platy sáhnout 
nenechají.
 
 
 
 
 
 

Mikuláš Ferjenčík 
poslanec za Piráty
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