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JsEm HrdÝ na PráCi, KTErou PiráTi odVádí! 
sLibY budEmE PLniT i V EuroParLamEnTu!

Chceme Eu 
bližší lidem

Evropská unie není vzdálená in-
stituce žijící svým životem – jsme 
to my všichni. Přesto vnímám, že 
máme někdy problém se orientovat 
či přímo angažovat v evropské poli-
tice. Chci to změnit. 

Česká republika je plnohodnotným 
členem Evropské unie. I tak se ale občas 
může zdát, že si Česko s EU nerozumí, re-
spektive že si my Češi nerozumíme s Bru-
selem a tamními politiky. Nemyslím si, že 
je to chyba na  jedné nebo druhé straně, 
spíše chybí komunikační most. Právě tuto 
roli chtějí zastoupit Piráti. V  europarla-
mentu chceme pochopitelně prosazovat 
náš pirátský program. O programu i o li-
dech, kteří jej budou prosazovat, se mů-
žete dočíst zde v Pirátských listech nebo 
na webu www.evropapotrebuje.cz.

Součástí naší práce v  EP bude debata 
nad programem jak s  politickými part-
nery, tak s  voliči. Evropská unie není 
vzdálená instituce žijící svým životem 
– jsme to my všichni. Přesto vnímám, že 
máme někdy problém se orientovat či pří-
mo se podílet na  evropské politice. Chci 
to změnit. Cestu vidím v  pravidelném 
a  srozumitelném informování o  práci 
v  Evropském parlamentu, o  fungování 
Unie a v neposlední řadě o zákonech pro-
jednávaných i přijatých a jejich významu 
pro občany Česka. Mým cílem bude zjed-
nodušit zapojení občanů do rozhodování 
o jejich budoucnosti i na evropské úrov-
ni. Právě díky tomu dosáhneme dohody, 
přijatelných řešení a informované společ-
nosti. Věřím, že poctivá práce, otevřenost 
a dostatečná komunikace je lék na mno-
há nedorozumění. A také že transparent-
ní pirátská politika a rozhodnutí učiněná 
na základě kvalitních informací je přesně 
to, co Česká republika v  Unii potřebuje, 
a nejen ona.

Bc. Markéta Gregorová
předsedkyně Evropské pirátské strany, 
dvojka na kandidátce do Evropského 

parlamentu

Jako Piráti si zakládáme 
na  svém způsobu práce. 
Jsme totiž v neustálém kon-
taktu s našimi voliči. Každý 
den poctivě vysvětlujeme 
a informujeme o veškerých 
našich krocích. A  stejně 
chceme fungovat i v Evrop-
ském parlamentu!

Mnozí z vás si pamatují, jak jsme před 
pěti lety s Piráty skončili těsně před 
branami Evropského parlamentu. Od té 
doby jsme ušli obrovský kus cesty. Stali 
jsme se stranou s celostátní působností. 
Máme zastoupení ve všech patrech po-
litiky, jsme třetím největším poslanec-
kým klubem ve Sněmovně, máme přes 
350 zastupitelů ve městech a obcích, 
máme primátora Prahy, jsme ve vedení 

PROČ VOLIT PIRÁTY 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU?

Chtěl bych zdůraznit jednu důleži-
tou věc, kterou vyzdvihuji nad všechny 
ostatní. A to je způsob práce, jakým 
Pirátská strana funguje. Jde totiž o neu-
stálý kontakt s našimi voliči. Každý den 
poctivě vysvětlujeme a informujeme 
o veškerých svých krocích. A stejně 
chceme fungovat i v Evropském par-
lamentu.

Žádné politické straně se u nás dosud 
nepodařilo propojit evropskou politiku 
s tou domácí. Přitom velká část zákonů, 
které se v ČR přijímají, pochází právě 
z evropské úrovně. A právě zde je za-
potřebí začít znovu, jinak a opravdu 
tvrdou prací. Věřím, že pokud dáte 
Pirátům svůj hlas v evropských vol-
bách, nezklameme vás. Budeme držet 
kurz a dokážeme, že Evropa potřebuje 
Piráty!

PROTO VÁS PROSÍM – 24. A 25. KVĚTNA 
PŘIJĎTE K VOLBÁM A VOLTE PIRÁTY!

PhDr. ivan Bartoš, Ph.D.
předseda České pirátské strany

a poslanec

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda České pirátské strany

Bc. Marcel Kolaja, jednička na kandidátce 
do Evropského parlamentu

Brna, Ostravy, ale třeba i Jablonce či 
malebného Lokte. Obhájili jsme post 
starosty Mariánských Lázní, vyslali 
jsme zástupce do Senátu.

Nyní stojíme před dalším důležitým 
milníkem, kterým jsou volby do Evrop-
ského parlamentu. A já jsem přesvěd-
čen, že uspějeme. Jsme hrdí na práci, 
kterou Piráti odvádí ve všech patrech 
politiky. I naše výsledky v průzkumech 
odpovídají tomu, že Piráti pracují 
opravdu tvrdě a hlavně dobře. Plníme 
totiž sliby, které jsme občanům dali. 
A to je ten nejcennější a pro mě nejdů-

ležitější závazek. Piráti jsou i důkazem 
toho, že u nás lze vybudovat politickou 
stranu založenou na práci jejích členů, 
a to skutečně odspodu. 

Když se podívám na cestu, kterou 
jsme za deset let existence České pi-
rátské strany ušli, vidím, že nová 
politika 21. století založená na po-
rozumění a sdílení, ale i moderních 
technologiích, je skutečně to, co naše 
země dlouhodobě postrádala. Piráti 
jsou vlajkovou lodí v přerodu společ-
nosti do třetího tisíciletí, v němž jsme 
jako stát trochu zaspali.

EVroPa nám garanTuJE sVobodu, 
o KTErou nEsmímE PřiJíT

ROZHOvOR

Tým osmadvaceti pirátských kan-
didátů do Evropského parlamentu 
vzešel z demokratického hlasování 
v celostátním stranickém referendu 
a následně jste přišli s okruhem dva-
ceti priorit, kterými se chtějí pirátští 

europoslanci po svém zvolení zabý-
vat. Jak jste k jednotlivým prioritám 
došli?
Vnímáme důležitost evropské spolu-
práce pro Českou republiku a mno-
ho výhod, které nám tato spolupráce 

přináší – ať je to možnost cestovat, 
studovat v zahraničí, pracovat, nebo 
třeba investice skrze kohezní politiku. 
Vidíme zde však tlaky od populistů 
a extremistů, kteří se snaží evropskou 
                               pokračování na straně 3

    EVROPA POTŘEBUJE PiráTY

Bc. Marcel Kolaja (*1980) je lídr evropské kandidátky Pirátů a bojovník za svobodný internet. Jako 
odborník na open-source so� ware se zabývá také digitální agendou a kopírovacím monopolem. 
Spolupodílel se na založení spolku Otevřená města, který podporuje radnice v transparentním 
hospodaření a vstřícnosti k občanům. Přinášíme vám rozhovor, který přiblíží jeho postoje a celkové 
ambice Pirátů vzhledem k problematice Evropské unie.

Namiř chytrý telefon 

nebo zamiř na 

evropapotrebuje.cz/ar 

a hledej poklad na 

této stránce.
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Na půdě zastupitelstva se zatím nejvíc 
řešila otázka hospicu. Na vedení města 
se obrátil Spolek pro lůžkový hospic 
pro Vysočinu s  projektem „Hospic 
mezi stromy“ se záměrem vybudovat 
ho v Havlíčkově Brodě. Na únorovém 
zastupitelstvu byl schválen záměr pře-
vést spolku městský pozemek vedle ne-
mocnice smlouvou o smlouvě budoucí 
tak, aby k samotnému převodu došlo 
až v okamžiku dokončení hospice. Zá-
stupci spolku tak nyní vyřizují potřebné 
oficiality včetně stanoviska Kraje Vyso-
čina, který se k záměru ještě nevyjádřil.

Co se bude určitě ještě hodně disku-
tovat, je otázka vybudování průmyslové 
zóny Herlify-Termesivy u budoucího 
sjezdu z nového obchvatu města. Je po-
třeba si vyjasnit zejména rozsah celé 

zóny v návaznosti na stávající kapaci-
ty průmyslových ploch kolem města 
a jejich možné rezervy. Důležitý bude 
i názor veřejnosti. 

Bohužel neřešitelná se zdá situace ko-
lem Lyžařského areálu Vysoká, který 
letos vůbec nezahájil provoz. Soukromý 
majitel, který vlastní část pozemku pod 
chatou a vlekem, ho chce spolku pro-
najímat za likvidační nájemné. Jelikož 
stejný člověk vede řadu let s městem 
spor o vyvlastnění jeho pozemku v trase 
budoucího obchvatu města, dohoda 
s ním je v nedohlednu. Ironií je, že 
po letech mohl areál fungovat více než 
pár týdnů, ale místo toho se ani nerozjel. 

Jan Kerber, DiS. 
pirátský zastupitel v Havlíčkově Brodě

Možná tím, že se necítíme být tolik Ev-
ropany a Brusel je pro nás daleko. Taky 
je pro nás často synonymem přebujelé 
a neprůhledné byrokracie, která nám 
něco přikazuje. Smutným faktem ale 
je, že si tento dojem vytváříme hlavně 
sami. Média raději informují o „zlém“ 
Bruselu, než aby přinášela ověřená fakta, 

politici se ohánějí floskulemi o rozho-
dování „o nás bez nás“ i v situacích, kdy 
jejich ministři v dané věci hlasovali, ad-
ministrativní zátěž si přiděláváme sami, 
když se při přebírání předpisů snažíme 
být papežštější než papež. Nebo vlastně 
evropštější než EU. 

Ať už se na půdě EU rozhoduje o čem-
koliv, běžný občan se o tom 
většinou dozvídá až po „akci“. 
Piráti toto chtějí změnit. Stej-
ně jako pracují v Poslanecké 
sněmovně nebo na radnicích, 
budou pracovat i v Evropském 
parlamentu a otevřeně infor-
movat o klíčových rozhodnu-
tích už během diskuse o nich. 
Jedině tak je možné do těchto 
diskusí vnést i váš názor. 

Evropská unie je nyní 
na prahu nového programo-
vacího období, které přinese 
řadu změn i pro Vysočinu. 
Předně již nebude spadat mezi 
strukturálně postižené regio-
ny, což je jistě dobrou zprá-
vou i ve světle nižšího objemu 
prostředků ze strukturálních 
fondů. Zdroje stále budou, ale 
budeme muset lépe zvažovat, 
kam je zacílíme, aby přinášely 
kýžené a udržitelné přínosy.

Mgr. Hana Hajnová 
 pirátská zastupitelka v Telči

Lednové zastupitelstvo schválilo pravi-
dla participativního rozpočtu, na který 
v letošním zkušebním roce alokovalo 
částku 3,5 mil. Kč. Realizovat by se měly 
projekty, které budou sloužit obyva-
telům města a přispějí ke zkvalitnění 
veřejného prostoru. 

Jako pirátští zastupitelé jsme předlože-
ný návrh velmi rádi podpořili, nicméně 
pro příští roky chceme vychytat někte-
ré detaily tak, aby se mohlo zapojit co 
nejvíce třebíčských občanů s minimem 
omezení.

Předně bychom rádi zrušili hranici 
minimální částky (100 tis.) za projekt. 
Chápeme, že participativní rozpočet 

je nastaven hlavně pro realizaci inves-
tičních projektů, ale i zkušenost z ji-
ných měst ukazuje, jak důležité jsou 
menší, třeba i neinvestiční akce, které 
mohou výrazně zvýšit občanskou anga-
žovanost. Chceme také otevřít diskusi 
o možnosti, kdy by jeden člověk mohl 
předložit více návrhů, a stejně tak, aby 
občané mohli podpořit více než jeden 
projekt.

Bude také třeba upravit systém hlaso-
vání, protože ověřování pomocí SMS 
nezohledňuje bydliště hlasujícího. 
S radním Burdou, který má participa-
tivní rozpočet na starosti, jsme již řešili 
možnost využít technické řešení od D21 

nebo možnost vstoupit do spolku Ote-
vřená města, která budou přebírat br-
něnský technický model. Tato řešení by 
navíc umožňovala kombinovat kladné 
a záporné hlasy. 

Po vzoru brněnského „Dáme na Vás“ 
bychom se rádi více zaměřili na me-
dializaci celého projektu, která je zcela 
klíčová pro dostatečnou míru zapoje-
ní občanů. Kromě běžných informač-
ních kanálů by město mělo zauvažovat 
i o prezentaci rozpočtu ve veřejném 
prostoru v různých částech města.

Roman Pašek 
pirátský zastupitel v Třebíči

V únoru představila jihlavská koalice, 
kde Piráti působí, programové prohlá-
šení, na němž pracovali zástupci všech 
koaličních stran. Jednotlivá témata byla 
diskutována v rámci pracovních skupin, 
kterých se účastnili jak zastupitelé, tak 
i příznivci a podporovatelé jednotlivých 
stran. Mezi vybranými prioritami jsou 
i oblasti, kterým se Piráti věnují dlou-
hodobě a na nichž se pirátští zastupitelé 
Eva Nováková a Vojtěch Prchal budou 
dále podílet.

Celým programovým prohlášením se 
prolíná důraz na posílení participace 
občanů na rozvoji města. Bod „otevřená 
radnice“ z konkrétních opatření vyzdvi-
huje transparentní komunikaci a zave-
dení elektronického portálu občana pro 

jednoduché vyřízení běžných životních 
situací z domova. Zapojení obyvatel 
bude posíleno mj. i v sociální oblasti, 
ve které bude v první řadě ve spolupráci 
s občany, uživateli i poskytovateli služeb 
vypracován kvalitní komunitní plán. 
Vedení města se rovněž zavázalo k vy-
tvoření programu sociálního bydlení. 
Zaměřovat se chce i na skupiny občanů, 
které dosud ze síta sociálních služeb 
vypadávaly – např. na lidi bez domova. 

Z konkrétních projektů bude pokračo-
vat revitalizace centra města, zahájena 
bude výstavba Centrálního dopravní-
ho terminálu nebo nového Horáckého 
zimního stadionu. Ten budí asi nejvíce 
emocí. Rozhodnutí vystavět ho znovu 
v centru města přibližuje Vojtěch Pr-

chal: „Pro mě byl důležitým argumen-
tem fakt, že ani jedna varianta by nebyla 
realizovatelná před vypršením výjimky 
pro provozuschopnost stadionu. Také 
tady máme malý Zimáček, který je 
již částečně dimenzován na napojení 
na velkou halu a pro centrum hovoří 
i dostupnost MHD či blízkost škol, které 
stadion užívají. Za několikaleté odklá-
dání rozhodnutí budeme muset zaplatit 
daň v podobě 1–2 sezón v hokejovém 
azylu, ale věřím, že jsme rozhodli správ-
ně, a budeme rádi, že stadion bude stát 
blízko srdce města.“

Bc. Eva Nováková 
pirátská zastupitelka v Jihlavě

Jak se pluje Pirátům ve vodách 
havlíčkobrodského zastupitelstva

Kde se na Vysočině potkáte s Evropskou unií? 

Třebíč rozjela participativní rozpočet

Programové priority Jihlavy a Pirátů se daří naplňovat

JiHlavaÚspěšná komunální kampaň přivála poprvé Piráty do havlíčkobrodského zastupitelstva . 
Autor: Josef Vak

Evropa v srdci: symbol Evropské unie od Ludmily Tchériny 
v sídle Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku

Pirátům v Havlíčkově Brodě se podařilo v loňských komunálních volbách získat 
6,69 % hlasu, což nakonec znamenalo zisk jednoho místa, které mám tu čest za-
stávat já. V povolebních vyjednáváních jsem se sice nezapojil do koalice, ale při 
hlasování o jejím vzniku ji podpořil. Jak starosta, tak místostarostové deklarovali 
snahu o širokou spolupráci se všemi subjekty, která zatím funguje bez problémů.

Dalo by se říci, že skoro na každém kroku. Zejména díky dotační politice 
vznikly nejen na Vysočině kilometry nových silnic, chodníků, cyklostezek, 
postavily nebo se opravily stovky veřejných budov, škol, školek, nemocnic, 
hřišť, pavilony v zoo atd. S blížícími se volbami do Evropského parlamentu 
se ale spíš dočítáme o různých negativech a nízké volební účasti. Čím to je?

Piráti v Třebíči chtějí participativní rozpočet posunout dál.

Zastupitelé koalice Žijeme Jihlavou! (zleva) Silvie Čermáková (Zelení), Vít Zeman (TOP 09), Vojtěch Prchal (NK za Piráty), Eva Nováková (Piráti)
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spolupráci rozbít. Současně vidíme tlaky 
nadnárodních korporací, které se pokouší 
prolobbovat škodlivé zákony jako třeba 
směrnici o autorském právu na jednot-
ném digitálním trhu. Naším přínosem 
v Evropském parlamentu bude, že proti 
těmto tlakům hodláme aktivně vystupovat.
Abychom toho docílili, rozdělili jsme naše 
priority do pěti oblastí, jimiž jsou svoboda, 
upgrade, bohatství, udržitelnost a spra-
vedlnost. Já se věnuji svobodě internetu, 
ochraně soukromí, občanským právům, 
a proto jsem převzal záštitu nad oblas-
tí svobod. Rozhodl jsem se kandidovat 
do Evropského parlamentu, protože si vá-
žím svobody, kterou máme, a nechci o ni 
přijít. Přeji si mít Evropu, ve které se nám 
bude dobře žít i dobře dýchat. A ve které 
bude bezpečno. S pirátským týmem se sou-
středíme na to, abychom spolu s Evropou 
prosperovali a nezaostali v konkurenci 
světových velmocí.

Které oblasti priorit osobně považuješ 
za nejdůležitější?
Všechny jsou důležité. Všechno to do sebe 
zapadá a dává smysl. Evropská unie po-
třebuje změny, aby mohla dál bohatnout 
Evropa, potřebuje upgrade a bohatství, ale 
musíme si udržet svobodu a zajistit sprave-
dlnost. A bez udržitelnosti nic z toho ne-
bude fungovat déle než pár let. Netvoříme 
volební programy samoúčelně. Díváme se 
do budoucnosti. Jak chceme, aby vypadala 
budoucnost Evropy, jsme popsali právě 
v našich dvaceti prioritách.

Jak by mělo fungovat propojení státní 
správy, konkrétně zastupitelstev nebo 
i poslanců, na evropské úrovni? Je sou-
časná praxe ideální?
Většina schvalované legislativy v ČR je 
ovlivněna tou, která pochází z EU. Pro-
to je potřeba tok legislativy pro občany 
propojit a dát jí smysl. Ta legislativa svůj 
smysl má, ale jak to dnes funguje, není 

příliš vidět. Následně vzniká problém, že 
si lidé říkají „tam v Bruselu něco schválili“. 
Ale tak to vůbec není, v Radě máme zá-
stupce vlády, kteří hájí naše zájmy. Každá 
země má komisaře pro konkrétní oblast, 
v Evropském parlamentu máme poslance, 
jejichž množství odpovídá velikosti země.
Když se v EP řeší nějaká legislativa, měla by 
práce našich poslanců dávat smysl s celko-
vou politikou nejen strany, ale i národních 
zájmů. My Piráti v Poslanecké sněmovně 
prezentujeme svou práci navenek tak, aby 
se v tom každý občan vyznal. Na internetu 
je u každého poslance možné dohledat, 
na čem pracuje, jak se mu to daří, v jaké 
fázi jsou legislativní návrhy a podobně. 
A na tuto osvědčenou praxi chceme na-
vázat i v Evropském parlamentu a chceme 
ji napojit na naši práci v ČR a ukázat, jak 
na sebe vše navazuje.

Jak by digitalizace státní správy mohla 
napomoci procesu propojování struktur 
státní správy a těch evropských?
Digitalizace a transparentnost jsou pro Pi-
ráty zásadní témata. Nejedná se jen o to, ja-
kým způsobem komunikuje veřejná správa 
vůči občanovi, ale také jak různé úrovně 
státní správy komunikují mezi sebou. Di-
gitalizací ve veřejné správě docílíme zefek-
tivnění jejího fungování a snížení výdajů 
na administrativu a byrokracii.

Jak tvá profese IT experta souvisí s prací, 
kterou bys chtěl v EP odvádět?
Já jsem odborník na informační techno-
logie se zaměřením na svobodný software. 
V současnosti pracuji jako produktový 
manažer v nadnárodní softwarové spo-
lečnosti, která je specifická v tom, že její 
produkty jsou postavené na open-source 
a svobodných platformách. Produkt, o kte-
rý se starám, je nejúspěšnější komerční li-
nuxová distribuce na světě. Starám se tedy 
o svobodný software a jsem na to patřičně 
hrdý. To se prolíná s mým pohledem na in-
formační technologie v dnešním světě. 

A právě to má přesah do oblasti svobody. 
V letech 2003–2005 jsem jako aktivista 
vystupoval proti zavedení softwarových 
patentů v Evropě právě proto, že tento 
koncept ohrožuje svobodu. To byl můj 
první vstup do evropské politiky, kterou 
se od té doby zabývám. Začal jsem se an-
gažovat ještě předtím, než Česká republika 
vstoupila do Evropské unie, a sleduji vše 
z pohledu občanských svobod a dopadu 
digitální doby na naše životy. To se pojí 
nejen se svobodou slova, ale třeba i ochra-
nou spotřebitelů. Chtěl bych být aktivní 
ve výboru IMCO, což je výbor pro vnitřní 
trh a spotřebitelskou ochranu, a ve výboru 
LIBÉ, což je výbor pro občanské svobody 
a vnitřní záležitosti, případně v ITRE, vý-
boru pro průmysl, výzkum a energetiku.
Optikou těchto výborů bych chtěl praco-
vat na zachování svobody v Evropě na in-
ternetu i mimo něj, podpoře otevřených 
technologií a technologickém rozvoji. 

Piráti bojovali proti přijetí směrnice o au-
torském právu v EU. Pořádali se před-
nášky, demonstrace v mnoha českých 
městech, směrnici však nakonec Evrop-
ský parlament v březnu schválil. Má tedy 
vůbec smysl takto apelovat na EU, není 
to příliš velké sousto, abychom mohli 
odspoda něco ovlivnit?
Jeden z důvodů, proč jsme těsně o pár hla-
sů neuspěli, je právě to, že jako Piráti ne-
máme početné zastoupení v EP. Eurovolby 
mají potenciál toto změnit. Jdeme do toho 
s cílem vyhrát volby s dvaceti procenty 
a získat alespoň pět mandátů, což by byla 
pro EP zásadní změna. I těch pět našich 
Pirátů plus další z ostatních evropských 
stran mají v klíčových tématech velkou 
sílu, byť se ten počet nezdá velký. Strany 
se ale sdružují do frakcí, kde mohou ti naši 
politiku ovlivňovat výrazněji.
Konkrétně u směrnice o autorském prá-
vu vidíme bohužel i české poslance, kteří 
podpořili návrh nezabývat se pozměňo-
vacími návrhy. My jsme u řady českých 

europoslanců, jež jsme kontaktovali, vzbu-
dili zájem o to téma a někteří z těch, co 
původně pro směrnici byli, změnili názor 
a ve výsledku byli proti. Takže i zvenčí 
jsme byli schopni to ovlivnit. Když v eu-
roparlamentu budeme sedět, bude i náš 
hlas silnější. Nyní se budeme snažit mír-
nit dopady rozhodnutí EP u nás v České 
republice.

V minulých eurovolbách jsi kandidoval 
jako dvojka kandidátky, nyní jsi jednič-
ka. Jaký vidíš rozdíl ve vedení kampaně 
tenkrát a dnes?
Piráti se jako strana posunuli k větší pro-
fesionalizaci zázemí. Máme expertní týmy 
pracující na odborných otázkách, ale také 
technické zázemí. Když jsme před pěti lety 
s Ivanem Bartošem dělali kampaň, tak 
jsme si doslova vlastníma rukama stavěli 
stan. Nyní jsme o notný kus dál.
Kampaň není postavená jen na samotných 
kandidátech. Pro Piráty pracuje množ-
ství dobrovolníků a podporovatelů, kteří 
se ve svém volném čase snaží podpořit 
pirátské myšlenky a jejich prosazování 
na politické úrovni.

Sleduješ nějak jejich práci, co bys jim 
případně vzkázal?
Ta nejdůležitější zpráva všem dobrovolní-
kům a příznivcům je, že bez nich to ne-
zvládneme. Pirátská strana dlouhodobě 
stojí na dobrovolnictví a já si velmi vá-
žím lidí, kteří do toho dají svůj osobní čas 
a energii, aniž by za to něco chtěli. A to jen 
proto, že věří, že bojují za správnou myš-
lenku. Pro mě je to důležité a zavazující. 
Nemáme množství velkých sponzorů, kteří 
nám dají do kampaně desítky milionů, 
a pak za to něco na oplátku chtějí. Máme 
devizu lidí, kteří nám věří, a já jim moc 
děkuji.

Michal Chalupa 
šéfredaktor Pirátských listů

Bc. Marcel Kolaja, lídr kandidátky do Evropského parlamentu
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EVroPa nám garanTuJE sVobodu,  
o KTErou nEsmímE PřiJíT

Bc. Marcel Kolaja, lídr kandidátky do Evropského parlamentu

Marcel Kolaja je členem České pirátské strany od roku 2010. V roce 2014 
kandidoval do Evropského parlamentu na druhém místě kandidátky. V mi-
nulosti působil například jako spolupředseda mezinárodní organizace Pirate 
Parties International nebo místopředseda Pirátské strany. Marcel vystudoval 

informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Pracuje jako technický produktový manažer v softwarové firmě, speciali-
zuje se na svobodný software (open-source). Podílel se na založení spolku 
Otevřená města, který podporuje radnice v transparentním hospodaření 
a vstřícnosti k občanům, například vývojem rozklikávacího rozpočtu a jeho 
bezplatným poskytováním obcím. Inicioval též projekt Hrajeme svobodnou 
hudbu!, který chrání provozovatele podniků před šikanou kolektivních správ-
ců OSA a Intergram. V uplynulých čtyřech letech se angažoval v komunální 

politice jako člen komise informatiky Rady města Brna.

Marcel Kolaja se zabývá problematikou autorského práva na jednotném di-
gitálním trhu. V Evropském parlamentu se chce zaměřit na to, aby občanům 
nebyly odepírány jejich svobody, a pokračovat ve snažení bývalé německé 

pirátské europoslankyně Julie Redy o zachování internetu bez cenzury.

Dále se chce věnovat inovacím a investicím do digitálních technologií, 
které jsou podle něho nutné pro zvýšení kybernetické bezpečnosti a také 
proto, aby Evropa nezaostávala za stoupajícím vlivem čínské velmoci. 
Kromě politických aktivit je Marcel také nadšeným sportovcem – účastní 

se běžeckých závodů a rád jezdí na kole a na motorce.



pirati.cz PiráTsKÉ LisTY4 
př

ed
st

av
uj

em
e k

an
did

át
y 

do
 ev

ro
ps

ké
ho

 pa
rl

am
en

tu
 1. Bc. Marcel Kolaja (*1980) 

Lídr evropské kandidátky Pirátů a bojovník 
za svobodný internet. Odborník na open-sour-
ce software, digitální agendu a kopírovací 
monopol. Spolupodílel se na založení spol-
ku Otevřená města, který podporuje radnice 

v transparentním hospodaření a vstřícnosti 
k občanům.

 2. Bc. Markéta Gregorová (*1993)
Předsedkyně Evropské pirátské strany, vedoucí 
zahraničního odboru Pirátů a brněnská za-
stupitelka. Podporuje Erasmus+ a programy 
pro mladé. Působila jako marketingová a PR 

specialistka v neziskové organizaci a ve volném 
čase se věnuje hudební tvorbě.

 3. Mgr. Mikuláš Peksa (*1986) 
Místopředseda České pirátské strany, poslanec 
Parlamentu České republiky, člen předsednic-
tva Evropské pirátské strany a Pirátské strany 
Německa. Ve Sněmovně působí v zahraničním 
výboru a výboru pro evropské záležitosti. Chce 

podpořit inovace a technologický růst, například 
rozvoj umělé inteligence v Evropě.

4. Lukáš Blažej (*1996)
Protikorupční aktivista, odborník na právo ži-
votního prostředí a trvale udržitelný rozvoj 
opakovaně zastupoval české environmentální 
neziskové organizace při jednání na evropské 
úrovni. Držitel Ceny za odvahu Nadačního fon-

du proti korupci, zakladatel ekologické nevládní 
organizace Ústecké šrouby.

 5. Bc. Jana Koláříková (*1986)
HR manažerka, specialistka na rozvojovou spo-
lupráci a vedoucí personálního odboru Pirátů. 
Zkušenosti získala ve Velké Británii, studovala 
mezinárodní spolupráci a rozvoj a pracovala 
pro neziskovou organizaci DAPP. Uplatnila se 

i při zvyšování gramotnosti v africkém Malawi, 
kde spolupracovala s tamním ministerstvem 

školství. Zabývá se drogovou problematikou.

 6. Ing. Ondřej Kolek, Ph.D. (*1979)
Proevropský liberál, humanista, technolog 
vývoje a chemik. Předseda krajského sdru-
žení Libereckého kraje. Zabývá se otázkami 
vědy, výzkumu a vzdělávání, kdy uplatňuje své 
zkušenosti z působení na akademické půdě 

i v průmyslu. Chce se zasadit o lepší využití 
digitálních prostředků a méně byrokracie.

7. Mgr. Nina Špitálníková (*1987)
Koreanistka, spisovatelka, aktivistka za ženská 
práva. Je členkou výzkumného týmu v Peace 
Research Center Prague, působí jako manažer-
ka mezinárodního projektu Woman on a mi-

ssion. Jako dramaturg a produkční pracuje 
v pražském multikulturním centru Crossclub. 

8. Ing. Eva Tichá (*1961)
Ekonomka, zastupitelka na Praze 6, kde půso-
bí v komisi životního prostředí, v dislokační 
komisi a v kontrolním výboru. Působí také 
v  týmech (KES) s  obdobným zaměřením 
v rámci velké pirátské Prahy. Protikorupční 

a ekologická aktivistka, zakladatelka iniciativy 
Praha 6 neplastuje.

9. JUDr. Lukáš Lev Červinka (*1991) 
Ústavní právník, expert na mezinárodní bez-
pečnost, analytik Asociace pro mezinárodní 
otázky. Je členem právnického spolku Všehrd. 
Působí v neziskové organizaci Otevřená spo-
lečnost v oblasti svobodného přístupu k infor-

macím. Snaží se o ztransparentnění fungování 
Poslanecké sněmovny.

10. Bc. Michal Gill (*1987)
Asistent místostarosty a  radních Prahy  4 
a pracovník kanceláře primátora hl. m. Prahy. 
Působí jako člen předsednictva Pirate Parties 
International a zástupce vedoucí zahraničního 

odboru Pirátů. Zabývá se vnitřním fungováním 
EU, migrací a směrnicemi o copyrightu.

11. Ing. Jiří Hoskovec (*1992)
Zastupitel Prahy 6, forenzní specialista a da-
tový analytik fi nančních zločinů. Zaměřuje 
se na boj s praním špinavých peněz, s ob-
chodováním se sankcionovanými entitami 

a vyšetřování interních podvodů. Jako jaderný 
inženýr se zabývá také energetikou.

12. Mgr. David František Wagner (*1988)
Asistent pirátských poslanců Mikuláše Peksy 
a Lenky Kozlové. Didaktik, historik a autor 
desítky úspěšných vzdělávacích workshopů 
i her. Zakladatel kampaně Zachraňte internet. 

Pracuje hlavně na agendách mezinárodních 
vztahů, Evropské unie, školství a církví.

13. JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. (*1974)
Advokát se zaměřením na autorské právo. 
Tvůrce odborných publikací a článků týkající 
se autorského práva a ochrany osobnosti. 
Kandiduje jako nestraník a poradce Pirátské 

strany na autorský zákon.

14. Mgr. Magdaléna Daňková (*1982)
Pedagožka a plzeňská zastupitelka. Vystudo-
vala matematiku a chemii na Západočeské 
univerzitě. V Evropském parlamentu by se 
ráda věnovala oblasti kultury a školství, kde 
se chce soustředit na jazykovou vybavenost 

studentů a učitelů a podpořit jejich zahraniční 
výměny. Jejími dalšími doménami jsou životní 

prostředí a migrační politika.
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15. JUDr. Bc. Matej Šandor, Ph.D. (*1984)
Manažer, právník a radní na Praze 4 a expert 
na Evropskou unii, absolvent Evropských stu-
dií a mezinárodního hospodářského práva. 
Za cíl si klade prosazování liberálních hodnot 

a ochranu demokracie obecně.

16. PhDr. Linda Matušková, Ph.D. (*1982)
Pedagožka, fotografka a podnikatelka. Deset let 
působila na Univerzitě Palackého v Olomouci 
jako odborná asistentka, má za sebou řadu 
zahraničních zkušeností, grantovou a pro-
jektovou činnost, aktivně pracovala v oblasti 

sociálněprávní ochrany dětí a náhradní rodinné 
péče.

17. Ing. Petr Jirman (*1977)
Téměř 14 let je zaměstnancem Evropské komise 
v Bruselu, působí jako poradce pro Ministerstvo 
fi nancí ČR. Pracoval v rámci Evropské komise 
na pozici hlavního auditora pro strukturální 
fondy v ČR. V EP chce pokračovat v řešení 

problému zneužívání fi nančních prostředků 
EU, a pomoci tak chránit fi nanční zájmy českých 

i evropských daňových poplatníků.

18. Mgr. Dan Leština (*1989)
Výzkumník a doktorand v oboru tropické ekolo-
gie. Při výzkumu na Borneu měl možnost z prv-
ní ruky sledovat jak katastrofu, kterou plantáže 
přináší tamní přírodě, tak rozvoj a bohatství, 
které přináší lidem. V Evropském parlamentu 

by se rád věnoval ochraně krajiny a ohrožených 
druhů a související zemědělské politice.

19. František Kopřiva (*1995)
Student a  pirátský poslanec. Od  vstupu 
do poslaneckých lavic se věnuje hlavně unij-
ní agendě. Během svého působení ve Sně-
movně se vyprofi loval jako obhájce lidských 
práv a rovnosti mužů a žen. Je spoluautorem 

legislativního návrhu, který zavádí manželství 
pro stejnopohlavní páry. 

20. Mgr. Hynek Melichar, Ph.D. (*1982)
Univerzitní pedagog mezinárodních vztahů 
a bezpečnosti. Mezinárodní politice a bez-
pečnosti se odborně věnuje téměř deset let, 
má široký přehled v oblasti teroris mu nebo 
politického násilí. Problematiku terorismu pří-

ležitostně komentuje na kanále ČT24 i v dalších 
médiích. 

21. Mgr. Jiří Jansa (*1984)
Pojistný analytik a matematik. Působil jako 
makroanalytik měnových kurzů. V EP by se rád 
věnoval hospodářské problematice, zejména 
boji proti daňovým rájům, regulaci systému 

shadow banking a podpoře open-source eko-
nomiky.

22. Ing. Jan Lička (*1981)
Manažer logistiky průmyslové výroby. Od roku 
2017 koordinátorem krajského expertního 
týmu v oblasti dopravy pro Středočeský kraj 
a zástupce garanta dopravy. Je členem Do-
zorčí rady Technické správy komunikací hl. 

m. Prahy. V Evropském parlamentu by se rád 
zabýval (elektro)mobilitou nebo dopravní infra-

strukturou.

23. Michael Polák (*1973)
Je autorem proslulé internetové aplikace 
Arachne. Po své programátorské kariéře se 
zaměřil na oblast telekomunikací. Zajímá se 
o problematiku norem dotýkajících se sou-
kromí, copyrightu v digitálním světě, shroma-

žďování informací o občanech či kybernetické 
bezpečnosti.

24. Ing. Ladislav Koubek (*1979)
Expert OSN na rozvojovou a humanitární po-
moc. Člen předsednictva Pirate Parties In-
ternational a zastupitel Prahy 10. Vychovává 
tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se 
angažuje na zlepšování životních podmínek 

v České republice. Chce se zasazovat o nastar-
tování udržitelného rozvoje chudých regionů.

25. Pavel Tauer (*1968)
Specialista IT, majitel společnosti zaměřené 
na informační technologie a zastupitel Pra-
hy 7. Zabývá se i fotovoltaickými technologi-
emi ostrovních systémů. Jeho prioritní témata 

jsou internet, daně a ekologie.

26. Ing. Šimon Barczi, MDP (*1987)
Poradce v oblasti inovací pro start-upy. Kon-
zultant v oborech e-commerce a digitální eko-
nomika. V minulosti spoluzaložil pražskou 
pobočku mobilitního startupu Taxify. aktivně 
se zajímá o témata rozvoje regionů, svobody 

internetu a udržitelného rozvoje. Pracoval pro 
Evropskou komisi v Bruselu a Lucemburku.

27. Ing. Miloš Vlach (*1983)
Společník v softwarové fi rmě a pirátský zastu-
pitel pro Prahu 6. Specialista na uživatelskou 
přívětivost (UX) a člen IT výboru pražského 
magistrátu. Spoluzakládal pobočku Evropské 
studentské organizace a působil jako koordi-

nátor pro střední Evropu. Věnuje se otázkám 
kultury, digitalizace a zemědělství.

28. Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, Ph.D. (*1986)
Univerzitní pedagog dendrochronologie arktické 
tundry. Absolvoval několik stáží (Kanada, Is-
land, Švýcarsko) a pětkrát se účastnil expedic 
do Arktidy, z čehož dvě vedl. Zastává vole-
nou funkci viceprezidenta IFOAM EU, působí 

na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, je členem 
představenstva TP Organics a jednatelem spo-

lečnosti Envipor.
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svoboda
1.―    Zachování svobody pohybu v EU: Budeme brá-

nit jednotný evropský trh zboží i služeb a mož-
nost jednoduše cestovat a pracovat v zahraničí.

2.―    Ochrana Evropy před hrozbami zvenčí i zevnitř: 
Posílíme vnější hranice a společnou obrannou 
politiku. Podpoříme investice do otevřených 
technologií, které zajistí kyberbezpečnost.

3.―   Internet bez cenzury: Potřebujeme zásad-
ně reformovat autorské právo. Odpovědnost 
poskytovatelů za obsah je zpátečnický krok 
a zvýhodňuje největší internetové hráče.

4.―    Postavíme se autoritářům potlačujícím de-
mokracii: Mír v Evropě musíme chránit před 
diktátory a extremisty.

upgrade
1.―    Evropská politika transparentnější a bližší 

lidem: Každý člověk musí mít jednoduše do-
stupné informace o práci poslanců v Bruselu. 
Poskytneme lidem možnost se k návrhům vy-
jádřit online.

2.―    Smysluplné rozhodování: Pohlídáme, aby se 
rozhodování o lokálních otázkách nepřesouvalo 
zbytečně na vyšší úrovně. Nechceme, aby se 
EU topila v byrokracii.

3.―    Pohodlnější pohyb po Evropě: Podpoříme vy-
budování vysokorychlostních železnic a další 
infrastruktury pro efektivní propojení Česka 
a evropské sítě.

4.―   Podpora a  rozvoj Erasmu: Podpoříme více 
výměnných pobytů pro učitele a středoškoláky, 
které rozvíjí jazykové dovednosti a podporují 
mezinárodní spolupráci.

bohatství
1.―    Kde firma podniká, tam má také danit: Zasáh-

neme proti daňovým únikům korporací a daňo-
vým rájům.

2.―    Transparentní hospodaření s evropskými peně-
zi: Evropa potřebuje přísnější a jasnější pravidla 
pro dotace a lobbistické aktivity.

3.―    Reforma evropské zemědělské politiky: Do-
tace pro velké zemědělské koncerny musí mít 

finanční limit. Ušetřené peníze můžeme inves-
tovat do rozvoje regionů a venkova.

4.―    Evropa jako technologický lídr: Podpoříme 
malé a střední podnikatele a rozvoj moderních 
technologií. Nechceme, aby svazující patentová 
pravidla bránila inovacím.

udržitelnost
1.―    Podpoříme rozumná řešení problémů se su-

chem a dalšími dopady změny klimatu. Nastar-
tujeme rozvoj a využívání nových technologií 
a čistějších zdrojů energie snižováním závislosti 
na  fosilních palivech a smysluplnou úsporou 
energie.

2.―    Pěstujme jídlo, ne paliva: Podpoříme udrži-
telné zemědělství a zlepšování kvality půdy, 
životních podmínek zvířat a biodiverzity. Bu-
deme prosazovat, aby dotace byly podmíněny 
šetrným přístupem ke krajině a podporovaly 
rozvoj venkova, ne obřích agrokorporací.

3.―    Chceme, aby si lidé mohli sami rozhodovat 
o kvalitě svého života. Budeme prosazovat zvý-
šení transparentnosti a informovanosti o stavu 
životního prostředí.

4.―    Prosadíme moderní přístup k odpadům. Nejlep-
ší je odpad, který nevznikne. Budeme podporo-
vat ekodesign, prodlužování životnosti výrobků 
a snadnou recyklaci a další využití odpadů.

spravedlnost
1.―    Nejsme smetiště Evropy: Zasloužíme si stejnou 

úroveň kvality potravin a spotřebního zboží jako 
zbytek Evropy.

2.―    Stejný přístup k digitálním službám: Podpo-
říme jednotný digitální trh bez hranic tak, aby 
služby jako internetové vysílání nebyly omezeny 
zemí pobytu.

3.―    Stejné šance pro ženy a muže: Zaměříme se 
na zdravou rovnováhu mezi pracovním a  ro-
dinným životem a na podporu pečujících osob.

4.―    Fér pracovní podmínky pro všechny: Jsme 
proti vykořisťování levné pracovní síly agen-
turami. Lepší pracovní příležitosti podpoříme 
i investicemi do celoživotního vzdělávání.

Zleva – Lukáš Blažej, Markéta Gregorová, Marcel Kolaja, Ivan Bartoš, Jana Koláříková, Mikuláš Peksa
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JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., kandidát č.13 do Evropského parlamentu

Michal Šalomoun se nezabývá jen autorským právem

Advokát a vášnivý včelař
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JUDr. MgA. Michal 
Šalomoun, Ph.D. (*1974) 
je advokát se zaměřením 

na autorské právo. Tvůrce 
odborných publikací 

a článků týkajících 
se autorského práva 

a ochrany osobnosti. 
Kandiduje jako nestraník 

a poradce Pirátské strany 
na autorský zákon.

Jaká byla tvá cesta k Pirátům a jak se na své 
působení zpětně díváš? 
Cesta k Pirátům byla jednoduchá. Já jsem ad-
vokát, který se ve své praxi, ale i publikační 
činnosti zabývá autorským právem a hlavně 
kolektivní správou autorských práv. Pokud 
budete v této oblasti něco dělat a budete se 
chtít nějak kriticky vůči kolektivním správcům 
vymezit, tak dříve nebo později rozhodně na-
razíte na mě. Takže se na mě obrací jednak ne-
šťastníci, kterým OSA nebo Intergram posílají 
výhružné dopisy, aby zaplatili, nebo i studenti, 
kteří píší diplomku nebo dizertaci o kolektivní 
správě, abych jim řekl, co si o tom myslím.
Tak jsem se dostal k Pirátům, nebo spíš oni 
ke mně. V roce 2013 jsem vyhrál dva spory 
nad kolektivním správcem OSA u Nejvyššího 
soudu, kdy se mi podařilo Nejvyšší soud pře-
svědčit, že lázně jsou osvobozeny od povinnosti 
platit autorské poplatky za umístění televizorů 
na pokojích pacientů. Pak mi volal předseda 
Pirátů Ivan Bartoš, že se musíme potkat. 
Na tomto místě bych chtěl uvést, že problém 
není v tom, že se nemá za použití hudby platit. 
Za současné legislativy se platit musí, pokud 
to tedy autor chce, ale problém je především 
otázka přiměřené odměny a pak taky to, zda 
kolektivní správci opravdu zastupují ty, za něž 
vymáhají peníze. 

Jak to myslíš?
V minulosti jsem vyhrál nad OSA spor o pla-
cení poplatků za umístění televizoru ve sport-
baru. Bylo jasné, že tam šly jenom sportovní 
kanály, kde hudby je poskrovnu a nějaká 
dramatická tvorba jako filmy a seriály tam 
nejsou vůbec. Přesto OSA, která v této situaci 
zastupuje správce DILIA (vymáhá poplatky 
za dramatická díla) měla v sazebníku, že 
chce podíl i pro DILIA. Přitom bylo jasné, že 
žádná dramatická díla, za která se vybíralo, 
tam být nemohla.

Jaká je tvoje současná spolupráce s Piráty?
Teď za Piráty kandiduji do Evropského par-
lamentu, pořád funguji jako určitý poradce 
pro oblast autorského práva. 

Čím se v každodenním životě zabýváš? Jak 
bys chtěl představit sám sebe voličům, kteří 
přemýšlí, komu dát svůj hlas?
Zabývám se jednak prací, a pak koníčky, 
jako je sport, včelaření, rybaření. Protože 
vlastním nějaké pozemky a jsem líný sekat 
trávu, tak mám i nějaké ovce, které to za mě 
řeší. Profesně jsem advokát. Takže zastupuji 
lidi a řeším jejich problémy, v zásadě ve všech 
oblastech. Dokonce spolupracuji několik let 
s občanskou poradnou, kde ještě řeším pro-
blémy klientů, pokud je nevyřeší poradna. 
Jsem klasický vesnický advokát, který řeší 
všechno, co život na malém městě přináší, 
od rozvodů, sousedských sviňárniček přes 
aroganci moci až po nezaplacené faktury, 
nic zvláštního. Ale jsou oblasti, kde lidé jezdí 
za mnou do Třebíče z celé republiky, abych 
je zastupoval, i když jsou odjinud, to je právě 
oblast autorského práva, ochrany osobnosti 
a směnečného práva. V souvislosti s GDPR 

jsem taky u několika subjektů pověřencem 
k ochraně osobních údajů, u několika obcí 
nebo vysokých škol, jako je JAMU v Brně 
nebo Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. 
Pokud bych potřeboval na svoje politické 
aktivity více času, tak bych samozřejmě svoji 
advokátní činnost omezil.

Daří se dnes kvalitně využívat možnosti, 
které nám členství v EU přináší? 
Ohledně mé profese a hlavně justice vidím 
spoustu promarněných příležitostí. Jako člen 
EU máme možnost přístupu k Soudnímu 
dvoru EU. Tento soud rozhoduje o tzv. před-
běžných otázkách, kdy vykládá evropské 
právo, se kterým musí být kompatibilní prá-
vo naše. Tuto otázku ale musí vznést český 
soud, vy to můžete českému soudu pouze 
navrhnout. Já jsem navrhoval několik desítek 
předběžných otázek, ale české soudy se vět-
šinou bojí tyto otázky předkládat. Naposled 
mi jedna soudkyně vrchního soudu řekla, že 
nic podávat nebude, že by se tím ztrapnila. 
Nechápu proč, upozornit na rozpor českého 
a evropského práva přece není ostuda, proto 
ten soud existuje. 

Volby do Evropského parlamentu jsou vý-
zvou, kdy má Česká pirátská strana příle-
žitost reálně ovlivňovat počínání České re-
publiky v tomto orgánu a měnit dosud zažité 
vnímání práce českých europoslanců. Jak 
hodnotíš současný stav našeho zastoupení? 
Jakým způsobem mohou pirátské podněty 
přispět ke zlepšení dosavadní praxe?
Pokud se jedná o oblasti, o které mluvím, tak 
mám pocit, že snad ty směrnice o autorském 
právu nikdo nečte. Na začátku máte vždy pro-
klamaci tom, že je třeba chránit autory proto, 

aby byli odměněni za svoji tvorbu, a tím byli 
dostatečně zajištění a motivováni k tomu, aby 
mohli dále tvořit a nás všechny obohacovat 
svým dílem. OK. Nic proti tomu. Ale proč 
ty práva tedy trvají 70 let po smrti autora?  
U práv výrobců záznamů jsou zase proklama-
ce o tom, že je třeba chránit jejich investice, 
aby se jim vrátily. Dobře. Pokud byl filmový 
materiál drahý a vylisovat desku nebylo jen 
tak, pak chápu, že doba ochrany byla 50 let. 
Ale dneska, kdy natočit film může každý 
na mobilní telefon a nahrávací studio může 
mít každý v obýváku nebo garáži, tak doba 
ochrany 50 let už je taky trochu moc, ne?
Pirátské podněty právě mohou upozornit 
na absurdity, které se při pokusech regulovat 
internet mohou vyskytnout.

Co bys uvedl jako hlavní argumenty pro 
voliče, aby se voleb zúčastnili? Má vůbec 
země jako my šanci nějak zásadně ovliv-
ňovat rozhodování orgánů Evropského 
parlamentu v počtu 21 českých poslanců?
Pokud chcete zachovat internet, jak ho známe, 
tak je potřeba se voleb účastnit a volit Piráty. 
S internetem se každý dennodenně potkává. 
Přitom je to jediná agenda, o které se při 

porovnání s ostatními stranami dá říct, že 
je ryze pirátská. 
Počet poslanců je daný, s tím nic neuděláme. 
Je asi jedno, kolik je tam českých poslanců, ale 
je potřeba kriticky zhodnotit, jaký je dopad 
navrhované právní úpravy na praxi, a nevěřit 
jenom politickým proklamacím a důvodovým 
zprávám. Je třeba opravdu přečíst konkrétně 
navrhovaný text a ten podrobit analýze, to 
samozřejmě vyžaduje vzdělání a zkušenosti. 
Každý, kdo dokáže domyslet konsekvence ne-
bezpečí a vysvětlit je ostatním, je samozřejmě 
přínosem. Přičemž v oblasti internetu těžko 
očekávat, že by byl někdo kompetentnější 
a zarputilejší než Piráti.

Kde vidíš svou roli europoslance, když se 
ti podaří ve volbách uspět? Na čem chceš 
především pracovat? 
Já chci pracovat na komplexní reformě autor-
ského práva a zachování svobody internetu 
alespoň v podobě, jak ho známe. V čem jsem 
ale opravdu odborník, je autorské právo, které 
omezuje naši činnost všude, kam se podíváš. 

Michal Chalupa 
šéfredaktor Pirátských listů

Kdo chce zachovat internet, jak ho známe, 
měl by jít k volbám a volit Piráty
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Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

řídí Eu naŠE ŽiVoTY, nEbo mY řídímE ŽiVoT Eu?

I když řada lidí bezmyšlenkovitě 
vypálí „ano!“ nebo „ne!“, odpo-

věď na tuhle otázku ve skutečnosti 
není tak jednoduchá. Pamatuji se, jak 
mne překvapilo, když jsem zjistil, že 
v Česku platí evropské zákony. A co 
víc, pokud je český zákon v rozporu 
s evropským, platí ten evropský. Do té 
doby mne učili, že zákony schvaluje 

český parlament. Nemohl jsem po-
chopit, že strpíme takové vměšování 
do českých záležitostí zvenčí.

Na druhý pohled je to logické. Státy 
EU jsou součástí společného trhu. Má-li 
trh fungovat, musí mít do určité míry 
společná pravidla. Stanoví-li zákon, že 
v hovězím nemá být salmonela nebo 
barviva E122 smí být v pudinku maxi-
málně 200 mg na kilogram, pak tento 
zákon musí platit na celém trhu. Kdyby 
tomu tak nebylo, museli by celníci nebo 
potravinářská inspekce dovážené zboží 
na hranicích kontrolovat – vlastně by 
ani tak nešlo o jeden společný trh, ale 
o dva nezávislé.

Často se setkáváme s názorem, že Unii 
by bylo lepší rozpustit a státy by obchod 
mezi sebou měly upravit dvoustranný-
mi smlouvami. Jednoduchá matemati-
ka ukazuje, že mezi 28 státy by muselo 
být uzavřeno 378 smluv, pokud je cílem 

mít dohodu „každého s každým“. Těžko 
si představit, že by nějaký podnikatel 
procházel všechny tyto smlouvy, aby 
si zajistil, že jeho zboží vyhovuje zá-
konům všude po Evropě. Proto se uka-
zuje, že je jednodušší mít jeden zákon 
schválený Evropským parlamentem, 
který platí na celém evropském trhu.

Zároveň je pravda, že EU řadu věcí 
prostě rozhodnout nemůže. Ke schvále-
ní evropského zákona je třeba souhlasu 
obou – Evropského parlamentu a Rady. 
Zatímco v Parlamentu jsou zastoupeny 
politické strany, v Radě jsou zastoupeny 
vlády členských států. Řada zákonů – 
např. ohledně daní nebo sociální po-
litiky – vyžaduje v Radě jednomyslný 
souhlas všech členských států. Mezi 
28 zeměmi je obvyklé, že vláda někte-
ré z nich nesouhlasí, a EU tak prostě 
nemůže jednat.

Není to jediný způsob, jak může člen-
ský stát ovlivnit evropské zákony. Když 

Evropská komise posílá návrh zákona 
do Parlamentu a Rady, posílá ho také 
všem národním parlamentům. Ty se 
mohou k návrhu vyjádřit a mohou ho 
i odmítnout. Pokud se k návrhu staví 
odmítavě třetina národních parlamen-
tů, musí ho Komise přehodnotit. Ko-
mise zároveň zapracovává připomínky, 
které z národních parlamentů přichá-
zejí, aby zjednodušila průchod zákona 
Radou (protože vláda členského státu 
obvykle sdílí výhrady jeho parlamentu).

Problémem je, že naprostá většina lidí 
o tomto spolurozhodování neví. V čes-
kém parlamentu se zákony přicházejí-
cími z Komise zabývají obvykle pouze 
členové Výboru pro evropské záleži-
tosti. Stává se, že poslanec evropského 
výboru nějaký zákon podpoří a o pár 
měsíců nebo let později jeho kolegové 
ze stejné strany hlasitě kritizují, co že 
to ta Unie zase vymyslela. Dotyčný, 
který předtím souhlasil, se tím z po-

chopitelných důvodů příliš nechlubí. 
Stane se, že ministr nedorazí na jednání 
Rady nebo neumí anglicky natolik, aby 
dokázal svým kolegům z ostatních zemí 
vysvětlit důvody, proč Česko s nějakým 
návrhem nesouhlasí.

Pravda je tedy někde mezi. Evropská 
unie životy Čechů ovlivňuje, zároveň 
Češi mohou ovlivňovat fungování Unie. 
Jen málokdo ví jak. Evropské volby 
jsou jednou z nejlepších příležitostí, 
jak se do rozhodování zapojit. Má to 
smysl – od onoho pověstného „o nás 
bez nás“ nás dělí právě těch pár kroků 
k volební urně.

Mgr. Mikuláš Peksa
kandidát č. 3

Místopředseda České pirátské strany, 
poslanec Parlamentu České republiky 
a člen předsednictva Evropské pirátské 
strany. 
E-mail: mikulas.peksa@pirati.cz

Mgr. Mikuláš Peksa

Přijďte s námi 12. 5. 2019 oslavit 10, narozeniny České pirátské strany!
Oslava se bude konat v prostorách Petrohradská kolektiv na adrese Petrohradská 438/13, Praha 10. Připravili jsme pro vás celodenní 
program pro všechny příznivce a gratulanty, na své si přijdou děti i hudební fanoušci. Podrobné informace najdete na našem Face-
booku Česká pirátská strana, případně kontaktujte koordinátorku akce e-mailem na marcela.sroubkova@pirati.cz. Těšíme se na vás!

Piráti 
potřebují 

Vás!

Načtěte kód 
a podívejte se, jak 
se můžete zapojit

www.evropapotrebuje.cz

SLEDUJTE NÁS NA NAŠICH KANÁLECH @ceska.piratska.strana @pirati @pirati.cz
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