
STANISLAV ŠEC  
 

Stanislav Šec je 33letý ženatý Plzeňan, který 

se angažuje v politice. V současné době je členem 

představenstva Plzeňských dopravních podniků, 

předsedou Finančního výboru na obvodě Plzeň 3 a 

také členem několika odborných komisí na obvodě a 

kraji. Mimo to je povoláním programátor a toto 

povolání vykonává momentálně jako živnostník.  

Narodil se 20. května 1983 v Mostě a 

vyrůstal v Horním Jiřetíně, tehdy ještě v obci, dnes v 

malém městě v severozápadních Čechách na úpatí 

Krušných hor. Do svých pěti let Stanislav vyrůstal v 

neúplné rodině, kdy se matka znovu vdala, přesto 

však svého nevlastního otce přijal za svého a od této 

doby hodnotí rodinu a její prostředí, ve kterém 

vyrůstal, jako harmonické, kde dostal přijetí a lásku. 

Svého „nového“ otce měl rád a měl s ním hluboký vztah.  

Po ukončení základní školy, v roce 1998 v Horním Jiřetíně, začal studovat obor Výpočetní 

systémy na Střední průmyslové škole v Chomutově. Po maturitě v roce 2002 odešel do 

města, které si posléze zamiloval - do Plzně. Důvodem bylo studium na vysoké škole, 

konkrétně obor Výpočetní technika v bakalářské etapě a dále Distribuované systémy na 

Fakultě aplikovaných věd na Západočeské univerzitě.  

Období svých studií na vysoké škole hodnotí jako krásné. Seznámil se z mnoha lidmi, se 

kterými se mu podařilo vybudovat pevné vztahy. Za důležité považuje i křesťanské 

ekumenické skupinky, které během studií navštěvoval. A jak to tak někdy bývá, kvůli horší 

finanční situaci v rodině si také přivydělával i na mnoha brigádách. Jelikož působí od roku 

2005 v politice a během několika volebních kampaní, před volbami do místních 

zastupitelstev, byl jednou z tváří kampaně, může nám být jeho obličej povědomí, zejména 

z několika billboardů v Plzni. Od mnoha kolegů a přátel si tak vysloužil úsměvnou přezdívku 

„kluk z plakátu“.  

První hnací silou jeho politické osobnosti považuje to, že není příliš tolerantní, 

míněno v tom smyslu, že nedokázal přehlížet nepořádek a chtěl s tím tedy něco dělat. Také 

to, že nechtěl poměry pouze kritizovat a psát dopisy, ale chtěl se pokusit to sám změnit. Ze 

začátku se soustředil na menší věci, jako jsou chodníky, výsadba zeleně i jiné menší věci, 

které jsou vidět.  

Stanislav Šec působí od roku 2005 v politické straně KDU-ČSL. Za úspěch považuje 

přivedení lidí pod značku této strany a také to, že někteří z nich již převzali zodpovědnost v 

komisích pro určité oblasti. Důvod, proč kandiduje za tuto stranu je podle něj ten, že pro něj 

KDU-ČSL není jen značka, ale hlavně lidé, kteří udělali mnoho dobrého a o mnoho dobrého 

se ještě snaží.  



Za svůj politický vzor považuje Williama Wilberforce, významného britského politika, 

který bojoval za zrušení otroctví v Anglii na přelomu 18. a 19. století. Váží si na něm jeho 

vytrvalosti, nebojácnosti proti proudu tehdejší doby a zároveň jeho cti ke křesťanským 

hodnotám a také toho, že se nebál konfrontace s většinovou společností za to, co považoval 

za správné. Opakovanou argumentací dokázal získat na svou stranu tehdejší občany a 

vybojoval svůj boj do vítězného konce – otroctví bylo zrušeno. Otroctví bylo tehdy 

považováno za normální. Podle Stanislava jsou v dnešní době považovány za normální i věci 

jako hazard, drogy a alkoholismus…… Věří v boj za svobodu člověka, které tehdy Wilberforce 

započal a chce v tomto boji pokračovat.  

Stanislav, přestože je také programátor, v žádném případě nepůsobí jako společenský 

analfabet, nezapadá tak do častého stereotypního modelu „IT osoby“, naopak šíří kolem 

sebe optimismus, dobrou náladu a odhodlanost. Pokud se rozhovoří na téma politika, nikdy 

nemluví suše či v neznámých cizích termínech, ale skutečně dbá na to, zda mu posluchač 

rozumí. Občas dokáže v člověku číst jako v knize, a tak během rozhovoru se mi několikrát 

stalo, že věděl, zda s ním v probíraném tématu souhlasím, nebo ne a dokázal na to reagovat. 

Zároveň nepůsobí jako politická hlásná trouba, která chrlí své názory, ale dokáže též 

naslouchat. Tyto vlastnosti z něj dělají nanejvýš příjemného společníka, a tak čas, který jsem 

si vyhradila na rozhovor, se protáhl oproti plánu a velice příjemně utekl.  

Mimo politiky a programování se věnuje čtení knih, rád tráví čas se svojí rodinou, 

jezdí na kole či pěstuje turistiku. Hodnoty, kterých si váží, jsou rodina, přátelství, víra a 

svoboda. Sám sebe hodnotí spíše jako humanisticky přemýšlejícího člověka, než technického, 

avšak je vděčný, že ze zkušenosti technického vzdělání ví, že jsou oblasti, kde čísla hovoří 

jasně a nedá se to tedy tzv. „okecat“.  

Stanislav Šec je člověk, který má jasné ideály a chce k nim dospět, proto nemůže 

překvapit jeho motto „Chceš změnit svět - pak začni od sebe.“. Pevnost jeho ideálů jako by 

šla ruku v ruce s jeho politickým působením. Na otázku, jak se dostal k práci programátora, 

odpověděl, že software si vybral, protože ho baví něco tvořit. Toto vidím jako vlastnost, která 

Stanislava Šece přesně vystihuje a přesahuje jeho technickou část povahy - „tvoření“.  

Sám sebe popisuje jako člověka přátelského, komunikativního, ale i netrpělivého. I já, 

za tak krátkou dobu, kdy jej znám, mohu rozhodně souhlasit s prvními dvěma vlastnostmi… 

 


