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VYSVĚDČENÍ
Premiér České republiky: Mgr.
Bohuslav Sobotka (ČSSD)

Známka: 4

Slovní hodnocení:
Premiér naplnil jen malou část předvolebních slibů.
Premiér je zodpovědný především za vládu jako celek, proto mu máme za zlé angažmá
ministra Mládka, který působil spíše jako lobbista mobilních operátorů, angažmá
ministra Chovance, jehož jediná kvalifikace je politické spojenectví se Sobotkou,
ale i za působení ministra Ťoka a minimální posun v rozvoji dopravní infrastruktury
v Česku. Stejně tak nese zodpovědnost za Andreje Babiše a jeho obří střet zájmů.
Sobotkova vláda nenaplnila ani klíčové protikorupční sliby jako například posílení
pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu nebo prosazení zákona o regulaci lobbingu.
Na druhou stranu vláda po řadě let přežila celé volební období a s výjimkou
diletantské implementace EET nezanechala na České republice větší škody.

Autor hodnocení: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Pirátský předseda, hudebník,
systémový architekt
Místopředseda vlády a ministr
Známka: 4
financí: Ing. Andrej Babiš (ANO)

Slovní hodnocení:
Nelze mu upřít, že umí z cizích firem vyždímat peníze. Za jakoukoliv cenu.
Nehorázné pokuty za drobnosti, nadměrné používání výjimečných likvidačních
nástrojů, šikana konkurence, takto se zvyšovat výběr daní opravdu nemá. Místo
slibovaného jednotného inkasního místa (stálo již 3,5 miliardy) nám nadělil EET.
Předražený projekt bez výběrového řízení a stigmatizující podnikatele.
Nastoupil v době hospodářského oživení a intervence ČNB mu přispěly zlevněním
financování státního dluhu. Prokazatelně přispěl k zvýšení výběru daní zavedením
kontrolních hlášení k DPH, které ale mají ještě větší potenciál pro zneužití
obchodních informací než EET. Čistě kladně lze hodnotit pouze prosazování reverse
charge. Naprosto skandálních je 52 miliónů do vlastní kapsy z korunových dluhopisů
a několik miliard dalším korporacím. Dále miliardové daňové úlevy a dotace vlády
jeho firmám.

Autor hodnocení: Mgr. Tibor Vansa, bankovní analytik kreditního rizika,
finanční expert Pirátů
Místopředseda vlády pro vědu a
Známka: 3
výzkum: MVDr. Pavel Bělobrádek (KDUČSL)

Slovní hodnocení:
Pozitivní je nová metodika hodnocení vědeckých organizací, stále ovšem chybí víc
peněz.
Ministr a jeho spolupracovníci z MŠMT ze Sekce vědy, výzkumu a inovací se chlubí
rostoucí alokací peněz na výzkum. Reálně ale roste jen sektor aplikací, který je v
gesci Ministerstva průmyslu a je na hraně subvencování průmyslového sektoru.
Úkolem ministra by také mělo být vytváření znalostní ekonomiky. Česká republika je
však stále pouze zemí s levnou pracovní silou, což dokazuje její vyřazení z
kategorie vyspělých zemí investiční bankou JPMorgan.
Pozitivní je, že se na začátku roku podařilo přijmout novou metodiku hodnocení
výzkumných organizací s větším důraz na kvalitu, nikoliv pouze na kvantitu výstupů.

Autor hodnocení: Ing. Ondřej Kolek, Ph.D., specialista a manažer
výzkumných projektů, expert Pirátů pro vědu a výzkum
Ministr vnitra: Bc. Milan Chovanec
Známka: 4
(ČSSD)

Slovní hodnocení:
Ministr nemá vzdělání, žehlí to lidovým vystupováním a bojem proti migrantům.
Školní rok začal nešťastně, když Piráti odhalili plagiát v jeho bakalářské práci.

Jeho rok byl ve znamení „honění“ populistických bodů na migraci a zbraních. V
zastupování zájmů ČR v EU nemá výsledky, protože neumí jazyky. Za problémové
považujeme fungování agentury pro informatiku NAKIT.
O zařazení otevřených dat do zákona se příliš nezasloužil. Nestihl volební kodex,
ale zato byla přijata nová pravidla politických stran strany - transparence nic
moc. Pravou ruku a náměstka mu dělal pražský kmotr ČSSD Hulinský.
Na druhé straně je pozitivní občanka s čipem zadarmo, stejně jako navýšení platů
policistů a hasičů na předchozí úroveň. Spustil oddělení pro boj s dezinformacemi.

Autoři hodnocení: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, právník, zastupitel hl. m.
Prahy, expert na veřejnou správu a autorské právo, garant programu Pirátů
v oblasti vnitra
Ondřej Profant, informatik, zastupitel hl. m. Prahy, garant programu
Pirátů v oblasti informatiky
Ministr dopravy: Ing. Dan Ťok (ANO)
Známka: 5

Slovní hodnocení:
Ministr, u kterého je otázka, zda úřadoval nebo spíše pouze sám sebe propagoval.
Ministr Ťok měl příležitost, jakou jiný ministr dopravy v tomto desetiletí nikdy
nedostal. Ve funkci byl 2,5 roku, což je nejvíc z ministrů dopravy za posledních 8
let. Bohužel výsledek je naprosto tristní. Za zpackanou D8 byl schopen obvinit
maximálně lomaře a lidem v nedaleké obci sdělit, že vyvěrající pramen na jejich
pozemku je dílem "přírody". ŘSD vedou dál titíž lidé, kteří léta problémy jen
způsobují, vše dál bez jakékoli kontroly ministerstva. Ohlášení vysokorychlostních
tratí z dřívějších dokumentů v praxi nic neřeší, pouze oznamuje záměr.
V propagaci sebe sama byl dobrý, ale nenaplnění očekávání odborná veřejnosti.

Autor hodnocení: Miloš Zmeškal - garant programového bodu Pirátů v oblasti
dopravy
Ministr obrany: MgA. Martin
Známka: 5
Stropnický (ANO)

Slovní hodnocení:
Nízká odbornost ohledně technických parametrů, vysoce postavená laťka ohledně
marketingu v prezentaci výsledků ministerstva.
Ministr má dva handicapy. Jednak se nemůže zbavit masky správňáka, kterou získal v
televizních seriálech a na divadelním jevišti. A za druhé, jako bývalý diplomat
dělá z ministerstva druhý Černínský palác.
Stropnický patří k nejužšímu vedení strany. Jako ministr, který až příliš vstupuje
do debat týkajících se zahraniční politiky, patří k proamerickému křídlu. Tento
postoj ho vedl mimo jiné k velmi aktivní podpoře armádní a zbrojní spolupráci mezi
Saúdskou Arábií a ČR. I díky Stropnickému je Andrej Babiš velmi populární a jeho
podivné machinace padají rychle do zapomnění. Stropnický se hodně věnuje politice,
ale zájem o armádu je jen formální: I tam hraje pouze velké divadlo.

Autor hodnocení: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., vysokoškolský pedagog,
garant programu Pirátů v oblasti obrany
Ministr zemědělství: Ing. Marián
Známka: 3
Jurečka (KDU-ČSL)

Slovní hodnocení:
V problematice se orientuje solidně, ale nedovedl změnit celkový trend úpadku
zemědělství.
Ministr Jurečka svou podporou EET i pro nejmenší prodejce na trzích nahrává velkým
řetězcům, které svou likvidační cenovou politikou dlouhodobě tlačí malé zemědělce k
pěstování řepky a kukuřice pro výrobu biopaliv.
Vyšel z prostředí velkých agrokorporací a je dál pod jejich vlivem. V problematice
současného zemědělství se orientuje. Rád argumentuje čísly. Celkově špatný trend v
našem zemědělství se ale zásadně nemění. Veřejná podpora končí v kapsách majitelů
rozhodujících firem v oboru a neprojevuje se v ochraně půdy a krajiny a na rozvoji
venkova.

Autoři hodnocení: Ing. Aleš Jakl, garant programu Pirátů v oblasti
zemědělství
Mgr. Radek Holomčík, lídr Pirátské kandidátky v Brně
Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Jan Známka: 5
Mládek, CSc. (ČSSD)

Slovní hodnocení:
Nehájil zájmy ministerstva ani milionu pracujících živnostníků.
Jan Mládek coby ministr průmysl ukázal, jak se to dělat nemá. Ani jeho straničtí
kolegové si nebyli jistí, jestli zastupuje zájmy svěřeného ministerstva anebo

mobilních operátorů. Na jakoukoliv kritiku reagoval neadekvátně.
Pokud se odhodlal k razantnímu kroku, byla to vždy trefa vedle. Například odvolání
ředitele komunikace, který prý dostatečně neproškolil náměstka Bokštefla v tom, kde
je hranice arogance a drzosti.
Dlouhodobě nevyvolává důvěru - opakovaně nedostal prověrku NBÚ na stupeň tajné.
Ostře se vymezil proti milionu živnostníků, když je označil za parazity.

Autor hodnocení: Ing. Petr Třešňák, starosta Mariánských Lázní, garant
programu Pirátů pro oblast průmyslu
Ministr zahraničních věcí: PhDr.
Známka: 3
Lubomír Zaorálek (ČSSD)

Slovní hodnocení:
Bezděky přispěl k debatě o kybernetické bezpečnosti, když se jeho mailová schránka
stala objektem hackerského útoku.
Největším přínosem ministerstva zahraničí za uplynulý rok byl příspěvek k debatě o
kybernetické bezpečnosti státu. Neznámí hackeři po dobu několika měsíců stahovali
data z ministrovy mailové schránky, stejně jako ze schránek jeho náměstků a dalších
lidí. Unikly tisíce dokumentů, původce útoku se nepodařilo zjistit.
Přispěl k budování vztahů mezi Českem a Čínou, když tibetského duchovního vůdce
Dalajlámu přirovnal ke Konradu Henleinovi. Za svůj výrok se ale obratem omluvil.
Dlouhodobý stav ministerstva ilustruje skutečnost, že kontroloři NKÚ v březnu
tohoto roku odhalili nesrovnalosti v účetnictví za 2,7 miliardy v roce 2015.

Autor hodnocení: Mgr. Mikuláš Peksa, fyzik, garant programu Pirátů v
oblasti mezinárodních vztahů
Ministr zdravotnictví: JUDr. Ing.
Známka: 4
Miloslav Ludvík (ČSSD)

Slovní hodnocení:
Téměř nic nezlepšil, ale naštěstí neprosadil silnější státní řízení zdravotnictví
omezující rozhodování pacientů.
Obohatil naše zdravotnictví o slovo „kulich“ pro označení protekčního pacienta.
ČSSD nesplnila ve zdravotnictví nic ze svých předvolebních slibů, vyjma zvýšení
platů. Nedošlo k důležitým strukturálním změnám, takže příští rok čeká
zdravotnictví opět deficit, i podle názoru ministra. Novela vzdělávání nevyřešila
odchody lékařů do zahraničí a zveřejňování smluv s pojišťovnami bez údajů o
vyúčtování nedává smysl. Vyčnívá jen kontroverzní protikuřácký zákon.

Autor hodnocení: MUDr. Zdeněk Hřib, konzultant v oblasti zdravotnické
informatiky, garant programu Pirátů pro zdravotnictví
Ministryně školství: Mgr. Kateřina
Známka: 3
Valachová, Ph.D. (nestr., nominována
ČSSD)

Slovní hodnocení:
Ministryně nedokázala zvýšit finanční podporu školství.
Ministryně je pracovitá a MŠMT za ní fungovalo. Znamená to ovšem i to, že fungovalo
dobře v podpoře chybných nebo nedotažených věcí. Propásla možnost prosadit
alternativní modely vzdělávání a používání moderních technologií ve výuce.
Systém dotací ve sportu je postaven na kamarádství a korupci, což nedávno prasklo.
Na vysokoškolské studenty si vzpomněla až v začátku předvolebního klání slibem
nekoncepčního zdvojnásobení stipendií doktorandů. Ekonomika roste, výdaje na
školství včetně VŠ a základní výzkum stagnují.

Autoři hodnocení: Václav Fořtík, odborník na rozvoj intelektu dětí
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., fyzik, výzkumník a projektový manažer výzkumu,
garant programu Pirátů v oblasti školství
Ministryně práce a sociálních věcí:
Známka: 3
Mgr. Michaela Marksová (ČSSD)

Slovní hodnocení:
Povedlo se jí zvýšit minimální mzdu, ale prosazuje novelu komplikující home office.
Největším úspěchem ministryně bylo bezesporu navýšení minimální mzdy na 11 000,- Kč
měsíčně. Současná úroveň je ovšem stále nižší než např. v Polsku nebo na Slovensku.
Největší kritiku naproti tomu ministryně Marksová snáší za snahu protlačit
kontroverzní novelu zákoníku práce, která by zaměstnancům de facto znemožnila práci
z domova, a naopak neschopnost prosadit v předvolebním programu i koaliční smlouvě
slibované zálohové výživné a zákon o sociálním bydlení. Nová koncepce rodinné
politiky by do státního rozpočtu zatla sekeru několika desítek miliard korun.

Autor hodnocení: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., vysokoškolský
učitel, garant programu Pirátů pro oblast sociálních věcí

Ministr spravedlnosti: JUDr. Robert
Pelikán, Ph.D. (ANO)

Známka: 2

Slovní hodnocení:
Ministr je odborník, ve svém působení ale mohl prosadit víc.
Jako pozitivum lze hodnotit jeho přístup ke zpackané reorganizaci policie. Bohužel
se jednalo pouze o mediální vystoupení a jeho hnutí ANO proti reformě nic reálného
neudělalo. Mezi úspěchy lze zařadit podání stížnosti proti osvobození D. Ratha a
pokrok v reformě vězeňství.
Diskutabilní je snaha o úpravu insolvencí, kdy novela sledující správný cíl,
umožnit únik z dluhové pasti více lidem, nabízí velký prostor pro zneužití.
Neúspěchem je malý progres v reformě justice a nepřijetí nového občanského soudního
řádu. Pod jeho vedením tak marně uplynulo dalších několik let, kdy se dosažení
spravedlivé a rychlé justice opět odkládá.

Autor hodnocení: Mgr. David Satke, advokát a expert Pirátů v oblasti
spravedlnosti
Ministryně pro místní rozvoj: Ing.
Známka: 3
Karla Šlechtová (nestr., nominována
ANO)

Slovní hodnocení:
Úderná ministryně, která si nebere servítky za cenu nulové etikety.
Mezi ostatními vyniká v pohřebnictví, zde si vysloužila zelený puntík za oprášení
dlouho opomíjeného tématu.
Mezery má paní ministryně v transparentnosti a zadávání zakázek. Ať již jde o
podporu prodloužení smlouvy s firmou Kapsch za 6 miliard, IBM zakázku na EET od
stolu za 50 milionů, či 11 zmařených milionů za veřejnou zakázku na NEN.
Tento rok se paní ministryně nedbale věnovala novele stavebního zákona. Ta odpovídá
slabší seminární práci, za což jsme snížili průměr.

Autor hodnocení: Ing. arch. Vojtěch Franta, místostarosta Mariánských
Lázní, garant programového bodu MMR
Ministr životního prostředí: Mgr.
Známka: 4
Richard Brabec (ANO)

Slovní hodnocení:
Ministr s dobrou image, který rozložil kontrolní orgán resortu - Českou inspekci
životního prostředí.
Kladná je ochrana přírodních území, kotlíkové dotace a dešťovku. Propadák je novela
stavebního zákona, která občanům bere právo chránit životní prostředí.
Brabec změkčil plán odpadového hospodářství a ustupuje tlaku spalovacích a
skládkovacích lobby. V novele zákona o obalech prosadil méně vratných lahví a méně
recyklace.
Negativně se podepsal nezákonným dosazením ředitele České inspekce životného
prostředí, který pak odvolal většinu neohrožených ředitelů oblastních inspektorátů,
zajímajících se o velké kauzy.

Autor hodnocení: Ing. Dana Balcarová, garantka programového bodu Pirátů v
oblasti životní prostředí
Ministr kultury: Mgr. Daniel Herman
Známka: 4
(KDU-ČSL)

Slovní hodnocení:
Nepřijal klíčové zákony, které by umožnily finanční stabilitu kulturních institucí.
Zákon o autorském právu, v původní úpravě, ani jak jej schválila Sněmovna, nemůžeme
hodnotit kladně. De facto zachoval status quo pro placení poplatků autorským
svazům.
Závažným nedostatkem je, že nedokázal připravit zákon o veřejnoprávní instituci
v kultuře. Měla umožnit kulturním institucím, které dnes fungují většinou jako
příspěvkové organizace, dobrovolnou transformaci v právnickou osobu – veřejnoprávní
instituci v kultuře. Přínosem měla být možnost vícezdrojového financování a věští
flexibilita v odměňování.

Autor hodnocení: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., pirátský předseda, garant
programového bodu Pirátů v oblasti kultury
V: Praze

Dne: 30. června 2017

