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ZKUŠENÝ, NE ZASLOUŽILÝ.
SENÁTOR, JAK MÁ BÝT.

islav Cabada

PROČ KANDIDUJI
„Krize české politiky“
V posledních několika letech jsem nejen já pozorovatelem tohoto dění. Ať už je tento stav způsoben
čímkoli, jeho průvodním znakem je pokles zájmu veřejnosti o politiku, ale také posilování skupin a
aktivit, které zpochybňují demokracii a prosazují silová a autoritativní řešení. Právě tento vývoj mne
přivedl k zamyšlení, zda bych se nechtěl a neměl do veřejného prostoru zapojit aktivně a změnit se z
analytika a komentátora v aktivního účastníka politických dějů.
Idea demokracie. To nejlepší, i když nedosažitelné
Jako politolog dobře vím, že demokracie je jen ideál, že liberální demokracie není dokonalá, ale zcela
jednoznačně je i přes své nedostatky nejlepším politickým zřízením. Bez demokracie není svobody.
Ta má řadu rozměrů. Kandiduji proto, že cítím potřebu postavit se za klíčové hodnoty demokracie,
malého a funkčního státu a ochrany lidských práv. A zejména za lidskou svobodu jako potenciál pro
inovaci, píli a kreativitu.
Senát má kontrolovat, ne přikyvovat
Senát by neměl být jednobarevným tělesem. Už proto, že jeho klíčovou funkcí je kontrola kvality
legislativního procesu a obrana srozumitelnosti právního řádu v České republice. Jedině pestrý Senát
může být skutečnou protiváhou jednoho způsobu myšlení, který v České republice v posledních
letech silně převažuje. Toho, který před svobodu a demokracii jako hodnotu staví jiné priority. Tento
dominantní proud je reprezentován prezidentem, většinou v Poslanecké sněmovně a vládní koalicí.
Ale také nově zformovaným Ústavním soudem, jenž silně kopíruje smýšlení nového prezidenta.
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VÍME, CO CHCEME
MÉ CÍLE
Stabilizace systému podpory vysokého školství, vědy a výzkumu
Právě to je předpokladem inovativní a na podnikání založené ekonomiky. V případě zvolení bych se
chtěl zapojit do skupiny členů obou komor parlamentu, která by se tomuto tématu ve spolupráci s
vládou, výzkumnými institucemi a vysokými školami velmi intenzívně zabývala a dovedla diskusi až k
přijetí srozumitelných, jednoduchých a stabilních zásad pro podporu tohoto sektoru s ohledem na
klíčovou prioritu rozvoje podnikání a inovací.
Prosazovat mezinárodní spolupráci a pozitivní přístup v zahraniční
Problematice zahraniční politiky a evropské integrace se věnuji i na akademické půdě. Role Senátu v
těchto tématech je značná, tudíž bych chtěl své akademické znalosti uplatnit i v praktické rovině.
Specificky bych se chtěl zaměřit na oblast bilaterálních česko-německých vztahů, které jsou pro
západočeský region a Plzeň mimořádně důležité. Německo je klíčový politický i hospodářský partner
České republiky a tomu musí odpovídat nejen politické preference, ale rovněž stav dopravních sítí,
institucionální zázemí podporující spolupráci v sektoru podnikání, spolupráce v oblasti výzkumu i
výměny studentů a pedagogů nebo mezikulturní dialog. Právě Plzeň má v tomto ohledu skvělé
možnosti a měla by se díky tomu dostat na seznam celostátních priorit.
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