
Návrh usnesení: 
 
Republikové předsednictvo:  
I. schvaluje východiska pro případné jednání o programových prioritách se STAN pro volby 2021 dle 
přílohy, 
II. ukládá resortním týmům Průmysl a obchod a Životní prostředí připravit jednotné programové 
stanovisko k otázce jaderné energetiky a toto předložit Republikovému výboru ke schválení, a to do 30. 
11. 2020. 
 
 
Východiska pro případné jednání o programových prioritách se STAN pro volby 2021 
 
Republikové předsednictvo reaguje na rozpravu v jednání CF 17/2020 tak, aby členská základna měla 
orientační představu o zamýšleném postupu, pokud celostátní fórum uloží předsednictvu vyjednávat 
podmínky pro případnou koalici s hnutím STAN podle návrhu usnesení předloženého RP. V takovém 
případě máme v plánu postupovat následovně, a tento plán bychom chtěli rychle konzultovat s členy a 
účastníky jednání republikového výboru (tedy i vedoucí odborů, KK, RK, poslanci, senátory atd.). 
Současně upozorňujeme, že jde o rámec, ze kterého bude vyjednávací tým vycházet při přípravě 
strategie pro vyjednávání. 
 
Východiskem pro jednání o programových prioritách budou:  

a) směr udaný čl. 2 stanov a podpůrně Dlouhodobým programem, jako nepřekročitelný mantinel,  
b) 20 priorit schválených celostátním fórem, 
c) Volební program Pirátů pro volby 2017, 
d) usnesení RP ze dne 17. 7. 2020 ke zpracování prioritních bodů programu, 
e) aktualizovaná Analýza programové kompatibility Pirátů a STAN a její přílohy, rozprava o ní a 

zpracovaná oponentura, 
f) podpůrně také prioritní oblasti podle ankety v členské základně, 

 
Republikové předsednictvo si klade za cíl vyjednávat s cílem maximálního začlenění našich priorit do 
společného programu pro volební období 2021-2024 a do případného programového prohlášení vlády. 
Analýza programové shody ukázala, že bude možné z velké části najít společnou řeč, současně byla v 
rámci analýzy programové shody resortními týmy vytipována zásadní témata, kde lze očekávat 
neshody, a na ty je potřeba se připravit při vyjednávání. Z těchto témat budeme přednostně usilovat o 
zapracování těchto priorit  (pořadí bodů neodráží priority): 
   

● vymezení široké možnosti volby v rámci vzdělávacího systému, 
● ochrana soukromí na internetu s ohledem na nepřijatelné snahy o prolomení listovního 

tajemství, včetně práva na šifrování,  
● reforma autorského práva a transparentní nakládání s příjmy z kopírovacích a podobných 

poplatků a omezení nebo zrušení takových poplatků, 
● racionální politika v kontextu návykového chování vč. regulace samopěstování konopí i 

komerčního pěstování a prodeje konopí, 
● rovná práva osob stejného pohlaví ve vzájemném soužití, 
● zákon o obecném referendu dle rozjednaného ST 111, 
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● účast občanů na rozhodování ve stavebním řízení a dalších podobných procesech veřejné 
správy v oblasti životního prostředí, 

● posílení kompetencí MŽP v oblasti ochrany vody, půdy a lesa, posílení role MŽP jako integrátora 
politiky ochrany klimatu, 

● otázka výstavby nového jaderného bloku  
 
Další témata, kterým chceme věnovat zvláštní pozornost při vyjednávání a přípravě návrhu koaliční 
smlouvy (pořadí bodů neodráží priority): 
 

● konkrétní kroky k digitalizaci státu včetně využití a podpory svobodného software, 
elektronického spisu a jednotného inkasního místa,  

● systematizace a standardizace ICT ve veřejné správě, 
● svobodný přístup jednotlivců k informacím, 
● reforma zdanění práce podle návrhu Pirátů se zvýšením slevy na poplatníka (ST 910, na výběr 5 

variant pozměňovacích návrhů) a formulace střednědobých priorit pro sestavování rozpočtu a 
řízení státního dluhu, 

● podpora rozvoje venkova - specifikace návrhů viz policy paper res. týmu MMR, který je před 
finalizací 

● navázání státního rozpočtu na plnění strategických cílů dílčích politik 
● analytické a strategické zázemí pro zodpovědné vládnutí a tvorbu politik založených na datech, 
● udržitelnost důchodového systému, 
● systém dostupného bydlení, 
● sociální vyloučení a sociální dávky 
● opatření řešící vysoký odliv zisků z ČR, 
● opatření pro urychlení a transparentnost výstavby velkých dopravních staveb, 
● transparentní výběrová řízení na veřejné funkce, rozklikávací rozpočet státu, požadavky 

předcházející kumulaci funkcí, střetu zájmů,  
● politická kultura vzniklé povolební koalice, 
● nezávislost soudců a státních zástupců a jejich transparentní výběr dle doporučení GRECO, 
● zajištění funkce veřejnoprávních a nezávislých médií a jejich financování v digitální éře, 
● krajinná opatření proti suchu, poškozování krajiny a snižování biodiverzity 
● opatření k prevenci hospodářské kriminality, 
● oprava volebního systému do parlamentu směrem k rovnosti hlasů, úprava přepočtů hlasů na 

mandáty a zrušení aditivní klauzule pro koalice (viz Piráty podpořené návrhy k ST 137 a 
https://volebnimodely.pirati.cz/), 

● zrušení EET pro e-shopy, platby kartou, řemeslníky a drobné podnikatele (3. a 4. vlna), 
● podporu vědeckých institucí, 
● nedostatek přesvědčivých důvodů pro výhodnost a udržitelnost velkých projektů typu nový blok 

JE Dukovany a kanál DOL s související negativní stanovisko k výstavbě,  
● konstruktivní vztah k Evropské unii, zahraniční orientace na rodinu demokratických států a 

česká humanistická tradice, 
● ochrana klimatu - řešení energetického mixu, naplňování klimatických cílů EU a Pařížské dohody 
● vztah veřejného zdraví a životního prostředí - např. v oblasti kvality ovzduší 
● odpadová politika - redukce vzniku odpadu, recyklace, skládkování, energetické využití 
● udržitelnost v zemědělství a racionalizace podpory zemědělství (i na úrovni EU) 
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a další témata vycházející z programů stran (za Piráty paleta programových východisek výše). 
 
Samozřejmě si uvědomujeme, že v rámci vyjednávání bude nutné hledat shodu, a že obě strany budou 
hledat cestu k naplnění svých politických programů. Varianty přístupů jsou: 
 

1) Shoda na konkrétní pozici 
2) Shoda na řešení vymezeného zájmu 
3) Shoda s určitými konkrétními výhradami 
4) Shoda na samostatném hlasování obou poslaneckých klubů (ty se mohou rozhodnout i pro 

zcela volné hlasování) 
5) Shoda na zpracování studií a analytických materiálů potřebných pro informované rozhodnutí 
6) Shoda na podrobnějším rozpracování daného tématu před volbami 
7) Shoda na nepřipuštění určitého negativního návrhu 
8) Jiný ad hoc mechanismus řešení věci 

 
Cílem v kroku dva (po případném schválení jednání) tedy je dospět k dohodě, které z těchto oblastí 
(popřípadě dalších) budou společné priority, a v kterých panují pouze obecné shody, ale nejsou 
považovány za programové priority případné vzniklé koalice. Při případném hlasování o koalici to pak 
bude součástí koaliční smlouvy předvolební koalice Pirátů a STAN předložené k hlasování CF. 
 
 


