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eště v šedesátých letech patřily naše motorky Jawa
ke světové špičce. V roce 1966 tato značka získala
mezinárodní patent na konstrukci automatické
odstředivé spojky. Na jaře 1990 nastal útlum výroby,
protože západní trhy byly technologicky dál, východní
trhy se rozpadly a nikdo české motocykly nekupoval.
V oblasti elektroniky to bylo ještě horší. První přístroje
na přehrávání videa značky TESLA se v Československu
začaly vyrábět v roce 1983, v době, kdy už bylo na našem
území 80 000 přehrávačů přivezených ze zahraničí.
Videopřehrávače, což platilo i o výrobě českých CD playerů,
se navíc vyráběly v licenci firmy Philips – v podstatě jsme
kompletovali holandské rozložené sady bez jakékoli své
přidané hodnoty.
Někde tady celý problém začíná. Když dnes vidím na FB
někoho sdílet nostalgické posty o tom, jak skvěle jsme
na tom byli a jak nás Západ zruinoval, nejdřív se tomu
zasměju a pak je mi to líto. Nebyli jsme na tom skvěle.
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Problém pokračuje – chyběl český kapitál
Po revoluci v roce 1989 k nám vstoupily silné, převážně
německé firmy. Disponovaly nejen pokročilými technologiemi, ale především kapitálem. Čechům, Slovákům
a Polákům byla přidělena role subdodavatelů, kteří dodávají přesně definované úkony. Nezní to hezky, ale ani
v současné době třeba v oblasti automobilového průmyslu nemáme jinou možnost.
Můžeme vzpomínat, že společnost Laurin & Klement
byla kdysi největším výrobcem automobilů v Rakousku-Uhersku. Anebo můžeme definovat, kde jsou firmy
budoucnosti, a připravit v Česku takové prostředí, aby
vznikaly u nás. Zahraniční firmy vždy vyvedou z naší země
svůj zisk. Pouze ke své zemi zodpovědné firmy založené
u nás ho tu budou danit, a tím umožní nejen rozvoj České
republiky, ale i pokračování sociálního státu.
„Penzijní systém samozřejmě dojede. Moje děti nebudou dostávat důchod, z čeho by to proboha bylo? Děti
by se měly postarat o své rodiče, tak jak tomu je třeba
v Koreji.“ To nejsou slova nějakého dystopického komunisty, toto řekl v červnu deníku Blesk ministr financí Ivan
Pilný (ANO). Co s tím? Jedinou odpovědí na tuto otázku
je znalostní ekonomika.

4

Znalostní ekonomika
Skype je komunikační program, který umožňuje přenášet
hovory, videohovory a soubory v reálném čase. Jeho
autory jsou Niklas Zennström a Janus Friis a poprvé se
objevil v srpnu 2003 v Estonsku. V roce 2005 ho od jeho
tvůrců koupila společnost eBay a v květnu 2011 skončil
v americkém Microsoftu za cenu 8,5 miliard amerických
dolarů.
185 miliard korun – to je částka odpovídající rozpočtu
českého ministerstva školství nebo šestadvacetinásobku
ročních výdajů ministerstva zdravotnictví. V digitální
ekonomice je ohromná budoucnost.
Představa, že takhle cenné firmy vzniknou v Česku,
budou tu sídlit a platit daně nebo stát případně zinkasuje
daně z jejich prodeje, je prostě dechberoucí. A je to přesně to, co Piráti chtějí.
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DIGITALIZACE
STÁTNÍ SPRÁVY

Prvním krokem je vytvořit takové prostředí,
které vychová a naláká ty správné lidi
a v těch současných povzbudí chuť podnikat.
Bohužel, přístup současných politiků má za
následek pravý opak. „Malé a střední podniky –
to jsou klišé a kecy, je to na prd,“ prohlásil
Andrej Babiš. „Živnostníci parazitují,“ řekl
sociálně demokratický ministr obchodu
a průmyslu Mládek. Jobs, Wozniak a Wayne
založili Apple v garáži s kapitálem 1350 dolarů.
Jako živnostníci.

indexu DESI, který měří vyspělost digitální
ekonomiky zemí EU, se Česko umístilo na 18. místě
z 28 zemí. Odborníci na digitalizaci státní správy
se shodují na hlavní příčině zaostávání ČR
v oblasti e-Governmentu: je jí příliš složitý systém státní správy. Levá ruka zkrátka neví, co dělá pravá.
Současné elektronické systémy jsou navíc nekompatibilní a vše je nutné vyřizovat pomocí klasických formulářů.
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NASKÝTÁ SE CELÁ ŘADA LOGICKÝCH OTÁZEK:
Každá normální banka má call centrum, kam zavoláte,
když něco nevíte. Proč nemají call centrum a online
chat i úřady?
Lidé spravují svoje bankovní účty přes internetový
banking. Je opravdu takový problém vyvinout stejné
zabezpečení a vyřizovat úřední věci z domova?
V aplikacích jako booking.com a Uber můžete
hodnotit, jak jste spokojeni s kvalitou služeb.
Proč není možné stejně oznámkovat i úředníky
a hvězdičkováním tak měřit user experience?
Digitalizace státní správy nejen vnese pohodlí do našeho
života a bude šetřit náš čas. Je to především klíč k tomu,
jak vytvořit bohatou, digitálně propojenou ekonomiku,
která bude motivovat chytré lidi k zakládání úspěšných
firem. A také k tomu, že když už firmu v Česku založí,
tak její sídlo potom nepřesunou do zahraničí a nebudou
platit daně jinde. Proč například Kellnerova PPF sídlí
v Nizozemsku?
Česko na 81. místě na světě
V žebříčku Světové banky jsme v jednoduchosti založení
firmy na 81. místě. Před námi je Burkina Faso (72), Rumunsko (62) i Uzbekistán (25). Přitom jsme my Piráti na
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adrese https://urad.pirati.cz v červnu spustili program,
pomocí kterého lze založit firmu za jediný den! Prostudujte si ten odkaz, opravdu to jde, deseti nejrychlejším jsme
firmu již založili.
Zakládání firmy spadá pod ministerstvo spravedlnosti
ministra Pelikána z ANO. Té samé strany, která ústy
svého ministra financí přiznává, že brzy už nebude na
důchody. Musíme znovu opakovat – nové firmy jsou jedinou
možností, jak si může náš stát zachovat sociální standard.
Uber, Snapchat, Facebook, Google, Airbnb – to všechno
jsou firmy, které ke svému vzniku nepotřebovaly žádné
továrny. Jenom svobodnou společnost, ve které lidé chtějí žít a která jim nedělá žádné překážky v podnikání.
Odhad nákladů 90 milionů, účtovaná cena – miliarda
Současní politici digitalizaci nerozumí. Digitalizační projekty pro ně byly jen příležitostí, jak ukrást peníze v oblasti, kterou není snadné kontrolovat. Typickým příkladem
je Opencard. U ní rámcový akční plán rozvoje informatiky
počítal předběžně s celkovými náklady od roku 2005 do
roku 2008 ve výši 89,2 milionu korun. Skutečné náklady
se však do března 2009 blížily 800 milionů Kč. Dalších
225 milionů mělo město podle tehdejších informací vydat
do konce roku 2009, takže celkové náklady v té době byly
odhadovány na 1 miliardu. Odhady skutečných fixních
nákladů na obdobný informačně-technologický projekt
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přitom činí 50 milionů korun a variabilních 8 milionů
ročně (při předpokládaném počtu 500 000 uživatelů
a dvouleté fázi vývoje).
Dobrý příklad: Estonsko
Estonsko je postkomunistická země, stejně jako my. Je
pověstné moderním přístupem k ekonomice – například
od roku 2000 v něm právnické osoby nemusí platit daň
platit z příjmu, a to pokud svůj zisk v Estonsku reinvestují. Daň je však stále splatná v případě vyplácení dividend.
Dnes je proslulé i svou dlouhodobou snahou přenést
co nejvíce státní správy na web – po internetu mohou
občané vyřídit prakticky cokoli. Estonci mohou online
založit firmu, získat lékařský předpis. Digitalizovaná
je také lékařská dokumentace všech pacientů, která je
okamžitě přístupná všem oprávněným zdravotnickým
pracovníkům. Nejcennějším příkladem úspěchu e-Estonska je bezpochyby daňové přiznání. V roce 2015 bývalý
guvernér Floridy Jeb Bush při návštěvě země vyjádřil
veřejně obdiv nad tím, že Estonci mohou podat daňové
přiznání „online za pět minut“.
Estonci mohou elektronicky dokonce i volit. V posledních
volbách takto volilo přes třicet procent občanů. Mohli
volit po celý týden, svoji volbu mohli během té doby
kdykoli změnit. Navíc volič, který už odhlasoval elektronicky, mohl kdykoli osobně zajít do volební místnosti –
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v takovém případě byla jeho elektronická volba ignorována a platil papírový hlas.
Ke všem těmto vymoženostem stačí digitální infrastruktura a čipový občanský průkaz. Volič zakládá firmu nebo
volí z domova, svůj průkaz vloží do čtečky čipových karet.
K občance dostává každý svůj PIN – úplně stejně jako
k platební kartě. V současné době má Estonsko už i desítky tisíc online občanů, e-rezidentů, tedy těch, kteří v zemi
nežijí, ale přesto zde podnikají a platí daně.
Pokud se Piráti dostanou do Sněmovny, budou prosazovat
zákon o digitalizaci státní správy. Pro začátek přestaneme podnikatelům házet klacky pod nohy – zavedeme
jedno inkasní místo vůči těmto institucím: Finanční úřad,
Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Celní úřad.
• Digitalizace přinese pohodlí: Z domova si vyřídíte
novou občanku, prodej auta či daňové přiznání. Těm,
kteří se ještě nespřátelili s počítačem, pomůže úředník na
přepážce.
• Ušetříme všem čas, peníze a starosti: V digitálním
prostředí neexistuje otevírací doba, většinu věcí vyřídíte
okamžitě. Všechny formuláře a služby budou na jedné přehledné internetové stránce. Tím ušetříme čas občanům
a zefektivníme chod úřadů.

11

• Podpoříme rozvoj open-source software ve školách
i na úřadě: Budeme tak následovat USA, UK a státy EU,
které již jeho výhody a láce využívají.
• Zvýšíme kyberbezpečnost státních systémů:
A to bez plošného šmírování občanů.
• Ohlídáme potřebnost a kvalitu návrhů služeb:
Zamezíme opakování kauz typu Opencard, Registr
vozidel nebo EET. Stávající úředníci nejsou u IT projektů
schopni kontrolovat efektivitu, protože jim často vůbec
nerozumí. Odborníci od Pirátů ano.
Piráti zavedou daňovou správu s přátelským helpdeskem a call centrem jako v bance. Daně a odvody
se mají platit na jediném místě. Všechny úřady mají
být kompletně dostupné online. Obíhat mají data, ne
lidé po úřadech.

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/kdy-bude-vcesku-mozne-zalozit-firmu-z-domova-a-za-par-minut/
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ZALÁTÁNÍ DĚR,
KDE UTÍKAJÍ PENÍZE
Hájí se David Rath před soudem: „Prvním
krokem v boji proti korupci je prokázat, že
u nás vůbec nějaká existuje. A to se mi
jednoznačně podařilo.“

odle ekonomických expertů bylo za poslední léta
z českých veřejných peněz ukradeno, načerno
odčerpáno, vytunelováno zhruba jeden až jeden
a půl BILIONU korun, tedy 1000–1500 miliard.

Člověk by si myslel, že po čtyřech letech vládního boje
proti korupci se věci výrazně změní k lepšímu alespoň
v hlavním městě, kde ANO ovládá magistrát spolu se
Zelenými, lidovci, STAN a s ČSSD, za kterou vedl vyjednávání neslavně proslulý podvodník Karel Březina.
Bohužel tomu tak není. Na křiklavý příklad, kdy v bytech
patřících městu bydlí různí kamarádíčkové současného
establishmentu, upozornil náš zastupitel Jakub Michálek.
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„Sociální nájemné“ tak platí například soudci s platem přes
sto tisíc, a nikoli ti obyvatelé hlavního města, kteří se dostali
do existenční nouze, např. svobodné matky s dětmi.
Dalším výnosným kšeftem je pronájem nebytových prostor – Praha pronajímá stovky nemovitostí a občas narazíte
doslova na poklad. Například na náměstí Franze Kafky
patří městu dva nebytové prostory. V jednom z nich platil
restauratér desetkrát vyšší nájem než ve druhém. Jak je to
možné? V levnějším objektu město chystalo rekonstrukci,
a proto ho pronajalo „za hubičku“. Než se ovšem podařilo
rekonstrukci skutečně zahájit, uběhlo pět let a Praha přišla
na nájmu zhruba o 15 milionů korun.
Máte pocit, že primátorka Krnáčová (ANO) vyřešila nechvalně proslulý tunel podnikatelského dua Bém & Rittig na
Opencard? Tak to máte špatné informace. Co se totiž moc
neví, je, že podobný tunel v pražském dopravním podniku
i nadále trvá. Stále platí extrémně nevýhodná smlouva na
provoz SMS jízdenek v pražské MHD. Marže provozovatele
z každé SMS jízdenky je 24 %, což je zhruba dvojnásobek
částky, kterou obvykle platí krajská města, jako je Brno
nebo Pardubice. Praha tak má „množstevní přirážku“.
Zodpovědní: Martin Dvořák a Pavel Bém (ODS) –
za smlouvu; Petr Dolínek (ČSSD) – za to, že smlouva běží
v současném módu.
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V Praze Piráti nabízenou možnost vstoupit do magistrátní koalice odmítli. Pokračujeme dál v hlídání moci a
mocných jako hlídací psi, kteří občas někoho pořádně
rafnou do lýtka.
Případ vykleštěného Registru smluv
Piráti podporují antikorupční Registr smluv, který státu
nařizuje zveřejňovat smlouvy s dodavateli. Měl to být
nástroj, který zamezí vyvádění peněz ze státního rozpočtu
prostřednictvím státních zakázek. Bohužel, schválením
výjimek pro ČEZ a České dráhy poslanci zákon pořádně
osekali.
V korupci mezi Ruskem a Řeckem
Podle žebříčku Světového ekonomického fóra se Česko
v korupci umístilo mezi Ruskem a Řeckem na 79. místě.
Vysoká míra korupce ale není samozřejmost, stačí jen
nevolit politické strany a oligarchy, kteří se za posledních
25 let na korupci a klientelismu podíleli.
Náš antikorupční pirátský autobus upozorňuje na varovný
fakt, že řada korupčních, dotačních i dalších kauz zůstává
nevyšetřena. Se vstupem Andreje Babiše do politiky navíc
pozorujeme v Česku přesun od většího počtu malých zkorumpovaných zakázek a dotačních podvůdků k malému
počtu velkých, neprůhledných a pochybných kontraktů či
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dotací (zvýšení dotací pro Agrofert, velká zakázka Lesů
ČR pro Babišovu firmu, daňové úlevy, zakázka na MMR
na dotační systém MS2014+, prodloužení smlouvy na
mýtné s Kapsch apod.)
• Prosadíme novelu zákona o registru smluv: Všechny
státní firmy včetně ČEZ budou zveřejňovat smlouvy.
• Došlápneme si na politiky a vysoké úředníky:
Majetková přiznání se stanou úplnými díky hrozbě
propadnutí majetku. Zavedeme veřejné diáře schůzek
politiků s lobbisty.
Piráti ve Sněmovně navrhnou novelu zákona
o Registru smluv, která zruší všechny vylobbované
výjimky. Nepůjdeme do žádné vlády, která neprosadí
zveřejnění smluv ČEZ.

17

18

3

EET: KONEC ŠIKANY
MALÝCH RYB

„Prožrali jsme to, proflákali,“ řekl v září 2012
předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Bylo to
právě v době, kdy se policie chystala obvinit
náměstka Šišku, kterého si na Ministerstvo
práce a sociálních věcí přivedl Jaromír
Drábek. Jejich práce se pak napravovala
roky. Ano, kradlo se ve velkém. ProMoPro,
Opencard, armádní zakázky všeho druhu od
padáků po Pandury, pražský dopravní podnik,
všelijaké státní informační systémy, čističky,
akvaparky, turistické areály typu Čapího
hnízda. Všichni ale nekradli a nekradou.

ntikorupční hon v podání vlády ANO, ČSSD
a KDU-ČSL zaujal spoustu občanů. Velká část
z nich si však už také všimla, že síť často směřuje jen na drobné ryby. Skutečné úniky se dějí
v jiné sféře a jiném měřítku. Živnostníci
a e-shopy jsou pronásledováni státem, zatímco ročně
z Česka plynou desítky miliard do daňových rájů.
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EET pro malíře pokojů
Nesmyslným honem za zloději je zavádění EET pro drobné živnostníky. Proč má mít malíř pokojů s sebou online
terminál, aby vyúčtoval platbu v reálném čase? Naprosté
nepochopení toho, jak funguje digitální ekonomika, projevil
ministr financí tím, že se EET vztahuje i na e-shopy a online
platby kartou.
Otázka nezní, zda EET zrušit, nebo ne, ale čím ho nahradit a jaký režim zvolit v mezidobí. EET se dá bez nadsázky
přirovnat ke kauze Opencard. Netransparentně zadaný předražený projekt s vysokými provozními náklady, kterého
se ale není lehké zbavit. Na druhou stranu, pokud má
finanční správa držet krok s daňovými podvodníky a umožnit
občanům pohodlnější podávání daňových přiznání, elektronizaci se nevyhne.
Dočasné zachování EET podmiňujeme:
• zastavením dalšího rozšiřování
• výjimkami pro drobné podnikatele – např. vesnické
hospůdky a prodejny, kulturní akce a farmářské trhy
• výjimkou pro platby kartou a přizpůsobením
internetovému podnikání (e-shopy)
Likvidační aktivity Finanční správy
Tragické věci pro podnikatele s sebou přináší i zneužívání
zajišťovacích příkazů ministerstvem financí. 51 firem se
proti zajišťovacím příkazům bránilo u soudu, 19 uspělo, to
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znamená 37 procent. Berňák tak likviduje firmy. Představte
si, že by třeba ministerstvo spravedlnosti přišlo na to, že
z lidí odsouzených do vězení, kteří podali odvolání, bylo 37 %
nevinných. Tohle je úplně totéž. V normální zemi to je na
okamžitou rezignaci šéfa Generálního ředitelství finanční
správy Janečka.
Namísto šikany drobných podnikatelů jim chceme pomáhat.
Razantně omezíme byrokracii. Prosadíme daňové přiznání
na jednu stránku A4, jednu celkovou platbu všech daní
a odvodů z příjmu, jednodušší a přehledné právo na internetu, elektronizaci soudních a úředních spisů. Stát zajistí
každému podnikateli zdarma software pro účetnictví a daně.
• Snížíme sazbu zdanění práce o 1,6 procentního bodu:
Zaměstnanec s průměrnou mzdou díky tomu ušetří přibližně
7500 Kč ročně. Celkový dopad naší reformy na státní rozpočet bude cca 1 až 2 mld. Kč. Dle možností budeme usilovat
o další snižování zdanění práce o procentní bod každý rok.
• Usnadníme placení daní: Daně a odvody živnostníků
sjednotíme do jedné platby a zavedeme jednotné inkasní
místo. Jednoduchý daňový formulář budete moci vyplnit
online během 10 minut.
Piráti nepůjdou do žádné vlády, která nezruší EET
pro e-shopy, platby kartou, řemeslníky a drobné
živnostníky.
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ROBOTIZACE,
DRONY, BLOCKCHAIN

4

„Kdybych se před vynálezem auta zeptal
zákazníků, co chtějí, řekli by, že větší kočár
a rychlejší koně.“ Henry Ford

ředstavte si zemi, v níž ČEZ namísto podezřelých investic v Albánii začal vyrábět elektromobily, které se staly celosvětovým hitem. Je to
tak nemožné? Elon Musk, zakladatel internetového
platebního systému PayPal, neměl s výrobou aut žádné
zkušenosti. Dnes společnost Tesla Inc. vyrábí 2000 vozů
týdně a model 3 má již více než 500 000 zaregistrovaných
objednávek.
Tradovaný úvodní citát průkopníka automobilového
průmyslu zdůrazňuje význam inovátorů pro lidský pokrok.
Žijeme v převratné době, kdy každý člověk ve vyspělém
světě má lepší možnosti komunikace a přístup k většímu
množství informací než před třiceti lety americký prezident. V Krušných horách je zvažována těžba lithia z odpadu,
který tam ještě nedávno ležel bezcenný na haldách
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po těžbě cínu. Bohatství budoucnosti vznikne tam, kde to
dnes nikdo netuší. Jak zvýšit pravděpodobnost toho, že
mezi bohaté státy bude patřit i Česká republika?
Moderní informační firmy nepotřebovaly ke svému vzniku technologicky náročné výrobní provozy. Apple vznikl
v garáži a Google na serverech Stanfordské univerzity,
které si studenti vypůjčili od své fakulty. Elektromobily, samořídící auta, doručování pomocí dronů – to jsou
obory, kde jsme dnes v legislativě a infrastruktuře na
stejné startovní čáře, jako je zbytek světa. Proč toho
nevyužijeme? Státní společnost ČEZ mohla už dávno
postavit síť nabíjecích stanic pro elektromobily. Počet
dobíjecích stanic v Německu se za poslední rok zdvojnásobil – dosáhl počtu 10 700. Česko disponuje 125 dobíjecími stanicemi, a to i za situace, kdy investice z 85 %
ČEZu hradí evropský fond Connecting Europe Facility
(CEF).
Stejně tak je třeba připravit legislativu pro testování
a provoz autonomních aut na českých dálnicích.
Německo schvaluje zákon nahrazující „Vídeňskou úmluvu o silničním provozu“ z roku 1968, jako první schválil
samořídící auta na veřejných silnicích stát Michigan, a to
již v prosinci 2016.
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Blockchain. Nejčastější aplikací technologie blockchainu je použití jako účetní kniha kryptoměn – např.
bitcoinu. Výhody decentralizované databáze jsou dostatečně známy – je navržena tak, aby nikdo, ani autor
nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohl měnu
ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky
nebo způsobovat inflaci. V síti neexistuje žádný centrální
bod ani nikdo, kdo by mohl o síti rozhodovat.
Tuto technologii je možno využívat i v rámci státní
správy, což vidíme opět v Estonsku. Progresivní estonská vláda byla jedna z prvních na světě, která začala
blockchain technologii využívat pro přístup Estonců
ke zdravotní péči, bankovním službám, ale také mohou
pomocí něj hlasovat nebo se stát akcionáři Nasdaq OMX
Talinn Stock Exchange.
V srpnu 2017 zveřejnil Kaspar Korjus, vedoucí estonského programu elektronického občanství, návrh, aby
Estonsko vydalo vlastní virtuální kryptoměnu – estcoin.
Nikdo samozřejmě nečeká, že zítra bude Česko zaplaveno
autonomními vozidly. Ale Kalifornie i Amerika jako celek
se dostaly na špici díky progresivnímu přístupu k tehdy
etablovaným firmám s moderním potenciálem. Je třeba
překročit hranici spolu s prvními a dát tak signál technologickým firmám: Česko je místo otevřené pokroku.
Pojďte k nám.
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• Chceme být technologickým rájem: Prosazujeme
vizi dlouhodobé prosperity České republiky postavené
na zvládnutí robotizace a drobných inovativních podnikatelích.
• Podporujeme sdílenou ekonomiku: Navrhli jsme
nová pravidla pro digitální platformy, aby soutěžily
s tradičními firmami za férových podmínek.
Do you speak English?
Přizpůsobení ekonomiky měnícímu se světu se samozřejmě neobejde bez vzdělání. Změna zastaralého
vzdělávacího systému, kde se Česko nachází na samém
konci žebříčku OECD, je prioritou České pirátské strany.
Pouhých 27 % obyvatel České republiky se dorozumí
anglicky. Ve Švédsku to je 86 % lidí, v Rakousku 73 %.
Školy nevyvolávají ve studentech potřebu umět cizí jazyk. Jsme jednoduše manipulovatelní, protože informace
dostáváme pouze z českých zdrojů. Malý podnikatel
nemůže obchodně expandovat za hranice, protože
se nedomluví.
Ve volbách do Sněmovny jsme spojili síly s malou
politickou stranou „5% pro vzdělávání“. Její odborníci
dlouhodobě prosazují evoluční vzdělávání, které nespočívá např. v drcení slovíček, ale pomáhá v rozvoji
motivace a nalézání silných stránek. Svět nám bude rozumět a my jemu. Chceme, aby se každý student plynule

26

domluvil světovým jazykem. Prosadíme zahraniční stáže,
měsíční výjezdy škol do zahraničí a lepší výuku jazyků
rodilými mluvčími.
Svobodná volba školy
Podporujeme i alternativní formy škol. Desetkrát více než
u nás jsou například v Německu rozšířeny Montessori
školy, rozvíjející v dětech tvořivost. V Montessori třídě je
uplatňován princip připraveného prostředí. Prostor bývá
uspořádán do koutků. Užívaný nábytek je velikostně
uzpůsoben potřebám dítěte, přičemž je kladen důraz na
snadnou manipulaci s ním. Nenachází se zde ale žádné
lavice a katedra pro učitele. Dítě nemá za úkol nehnutě
sedět v lavici a pasivně naslouchat výkladu učitele. Prostředí třídy by mělo být vytvořené tak, aby odpovídalo
potřebám dítěte a jeho aktivitám. Výuka je založena i na
tzv. skutečných aktivitách, kdy dítě například pere prádlo, stará se o rostliny a zvířata. To vše s jediným cílem –
rozvíjet v dítěti tvořivost. Děti v Montessori školách se
učí zcela jiným způsobem, a přesto jsou jejich znalosti na
všech úrovních srovnatelné s žáky běžných škol.
Piráti nikomu nenařizují, zda si má zvolit tradiční, či
moderní způsob vzdělávání svého dítěte. Prosazujeme
rozmanitý vzdělávací systém, kde si každý může vybrat
tu nejvhodnější školu i způsob výuky a dosáhnout tak
maxima svého potenciálu. Prioritou naší země je vychovat chytré a otevřené hlavy, které nás dostanou na špici.
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• Zvýšíme výdaje na vzdělávání nad průměr EU,
tj. 5 % HDP. Prosadíme zvýšení reálných platů učitelů
o 20 %. Ponecháme výši státního příspěvku na žáky
v soukromých školách.
• Digitalizací ubereme učitelům nadbytečné papírování.
• Podpoříme ve školách více svobodného softwaru.
Software s otevřeným kódem a zdarma si student vyzkouší
ve škole a může ho používat i doma.
• Vždy budeme ve Sněmovně hlasovat proti zavedení
školného na veřejných školách. Chceme vzdělání zdarma a bez zadlužování pro všechny.

Piráti ve Sněmovně prosadí progresivní změny zákonů
v návaznosti na vývoj techniky (např. samořídící
a hybridní auta, drony): České firmy mohou být lídrem
na trhu a Česko vydělá na jejich expanzi do EU.
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NEJSME ELITÁŘI:
NEBOJÍME SE PŘÍMÉ VOLBY

5

„Český národ je hloupý a referenda by se mu
neměla dávat do ruky“ – to je shrnutí vztahu
některých elitářů k lidovým hlasováním. Řada
lidí ukazuje jako nebezpečí přímé volby fakt,
že v ní byl zvolen prezident Miloš Zeman.
Ale předchozí prezident Klaus byl zvolen
parlamentem – máme tedy kvůli tomu zrušit
parlament?

o tedy Piráti navrhují? Například zákonodárnou
iniciativu občanů, která umožní sepsat petici
s návrhem zákona. Navrhují i přímou volbu
starostů. Celonárodní referendum by mělo
rozhodovat o změnách ústavy i o členství
v mezinárodních organizacích typu EU nebo NATO.
Další argument tvrdí, že přímá demokracie udělá z politiků nervózní tikaře, stále závislé na aktuální popularitě
a žijící v neustálém strachu z odvolání. Takový názor
ovšem citlivost našich politiků hrubě přeceňuje.
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„V ČR vůbec nemáme problém s tím, že by naši politici
byli nervózní tikaři. Podle mě máme spíš problém s tím,
že naši politici jsou bohorovně klidní. Udělají neuvěřitelná zvěrstva, skandály jako Brno, a stejně se usmějí a řeknou, že nevidí důvod odstoupit. Za věci stokrát větší, než
za které se odstupuje na Západě. Takže já s tím nemám
problém,“ komentuje celý poplach okolo pirátských
návrhů na přímou demokracii a odvolatelnost politiků
Martin Jaroš, populární svou reformní platformou Hnutí
NE.
Piráti věří v demokracii. Přímo volení starostové jsou
i v Rakousku a v Německu. Jsme pro setrvání Česka
v NATO i EU, o našem členství nebudeme referendum
vyvolávat, ale ani se ho nebojíme. Řada lidí je k EU kritická, ale kdyby chtěli skutečně náš odchod, proč nemá
SPD, která má vystoupení z EU jako jediná strana přímo
na billboardech, padesát procent?
Participativní rozpočet
Pomocí internetových hlasování chceme rozhodovat
i o rozdělení části veřejných rozpočtů. Vaše obec nebo
městská část vyčlení ze svého rozpočtu 3 miliony korun. Občané sami mohou elektronicky hlasovat, na
jaký projekt peníze půjdou. Pomocí několikastupňového
zabezpečení se přihlásíte a přečtete si stručné popisy pěti
návrhů. Nakonec se rozhodnete hlasovat pro skatepark
na břehu řeky, kde je teď jen místo zarostlé křovinami.
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Hlasování trvá týden, všichni občané na něj byli upozorněni mailem. Poslední den ráno přijde ještě esemeska.
Večer už vidíte výsledek – vyhrála cyklostezka. Nevadí –
příště to vyjde.
Piráti neusilují o vystoupení z EU. Plně respektujeme i závazek Česka vůči NATO a EU podílet se na
kolektivní obraně. Z NATO vystupovat nechceme,
ale nechceme ani, aby NATO a někteří jeho členové
(aktuálně Turecko) byli něčím nedotknutelným,
jehož kroky se nesmí podrobovat věcné kritice.
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PROČ MÁME 834 000 OBČANŮ
V EXEKUCI?

6

Za rabínem přijde muž a prosí: „Rabi,
vdova Fleischbaumová přišla o práci, její
děti hladoví a ona má tuberu, lichváři dluží
tři sta marek a ten na ni pošle exekutora.“
A rabín na to: „To je velké neštěstí, to obec
nemůže tolerovat, uspořádám sbírku, půjdu
za bankéřem Niederbaumem, to jste hodný,
že jste mě upozornil. Vy jste příbuzný?“
„Ne, já jsem ten lichvář.“

Česku je dnes běžným jevem, že exekutor získá
z exekuce nejvíce ze všech zúčastněných a na
věřitele se nakonec vůbec nedostane. Exekutoři
žijí z odměn za úkony. Nejsou motivování efektivně vymáhat, jejich ekonomickým zájmem je
nadbytečnými úkony udržovat dlužníka ve finančně neřešitelné situaci a profitovat tak ze srážek z minimálních mezd
a sociálních dávek od státu. O náklady z natahovaných
a „neúspěšně“ vedených exekucí na nemajetné si exekutoři snižují daňový základ z jiných, úspěšných obchodů.
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Výsledkem je téměř 10 % obyvatelstva ČR v exekuci.
Řada firem poskytujících půjčky už dopředu počítá s tím,
že jim nebude zaplaceno a ve zmanipulovaných dražbách
získají majetek neinformovaných dlužníků. Piráti se proto
inspirují německým a kalifornským modelem a prosazují
tyto kroky:
• Jednoho dlužníka musí mít na starosti jen jeden
exekutor a ten vede jen jednu exekuci, sloučenou
dle místní příslušnosti. Tím odstraníme nespravedlivé
a likvidační poplatky.
• Zavedeme povinnost prokazatelně kontaktovat
dlužníka před zahájením soudního řízení o exekuci
a zároveň možnost takto učinit prostřednictvím exekutorů. Tím odstraníme současnou praxi, kdy instituce
a firmy dlužníka neinformují a nechají tak záměrně narůst
původně malý dluh (pokuta za jízdu na černo, drobná
půjčka) do astronomických výšek.
Piráti prosazují stanovení maximální výše poplatků za
exekutory a advokáty, aby se z malých částek netvořily dluhy astronomické výše. Umožníme obnovu řízení
při protiústavně vysokých poplatcích za exekuci.
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Z BOHATSTVÍ AŤ TĚŽÍ
VŠICHNI - NEJEN VYVOLENÍ

7

Vedle peněz, které jednou vydělají nové firmy,
vybudované díky moderní infrastruktuře
a vzdělávacímu systému, existuje už
nyní i další zdroj příjmů. Máme totiž sice
antimonopolní zákony, ale evidentně nefungují
dobře. Někdy pomůže tlak spotřebitelů, jako
tomu bylo v případě nesmyslných bankovních
poplatků. I spotřebitelé jsou ale zjevně krátcí
například na zjevný kartel mobilních operátorů.

případě Polska jsme srovnávali nabídky T-Mobilu
a našli jsme neomezenou předplacenou kartu za
155 korun s 10 GB dat, což je z českého pohledu neuvěřitelná cena. Z výsledků polské pobočky
T-Mobile však vyplývá, že nízké ceny sice mají na
výsledky operátora vliv, ale neprodělává.
Takové podmínky jsou ale možné i u nás. Tak například
ministerstvo spravedlnosti muselo přiznat, že platí za
neomezený tarif volání a SMS 55 Kč a za 30 GB dat
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85 Kč. To není příliš spravedlivé. Máme tady antimonopolní úřad a jeho předsedu navrhuje vláda. A zjevně
nedělá to, co má.
Naší prioritou je snížit ceny koncovým zákazníkům.
Dosadíme silné vedení regulačních úřadů, které zvýší
konkurenci mezi operátory. V případě neochoty operátorů
spolupracovat na zavedení větší konkurence proces
urychlíme vyšším zdaněním větších hráčů.
Všeobecně známým uniklým zdrojem peněz v oblasti telekomunikací je zpackané čerpání evropské dotace
14 miliard na výstavbu telekomunikačních sítí. Zde jde
vina jednoznačně za ministerstvem průmyslu a obchodu,
vedeným ČSSD. Také radikálně zjednodušíme byrokracii
spojenou s povolováním a provozem sítí a umožníme
malým obcím povolovat nadzemní vedení optiky až
na 10 let.
Sektorová a bankovní daň
Podpoříme i sektorovou daň pro banky, telekomunikace,
vodárny a jiné trhy, kde je malá konkurence a vytvořený
zisk jde zpravidla do zahraničí. Dosadíme silné vedení
regulačních úřadů, které dohlédne, že daň nedopadne na
spotřebitele.
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Bankovní sektor je u nás vlastněn zahraničními vlastníky. České banky jsou jedny z jejich nejvýdělečnějších
dcer a ročně odvádějí svým zahraničním matkám okolo
50 miliard korun. V případě vstupu do eurozóny bychom
museli zaplatit 40 miliard do Evropského stabilizačního
mechanismu (ESM), který slouží jako rezerva v případě
potíží velkých zahraničních bank. Dále bychom se museli zaručit, že pokud by to nestačilo, přidáme dalších
310 miliard. Považujeme proto za logické vybrat minimálně oněch 40 mld. zdaněním zisků, které naše banky
odvádějí svým zahraničním vlastníkům.
Zavedeme proto speciální daň pro finanční sektor
a výtěžek z této daně bude směřován do nově založeného
fondu. Do doby přistoupení k euru bude tento fond
využitelný i v případě potíží českého bankovního sektoru, po přistoupení z něj uhradíme vstupní kapitál do
ESM. Přišlo by nám přiléhavé pojmenovat tento fond jako
„Fond na záchranu zahraničních matek“. :-)
Neprojíst, nerozkrást, investovat!
Piráti chtějí působit jako hlídací psi, kteří budou kontrolovat, aby se získané finanční prostředky ani „neprožraly“,
ani nerozkradly. Získané peníze chceme vložit především
do vzdělání. Situace je tragická už teď! Uvědomme si,
že pokud bychom teď zvedli platy učitelů o padesát procent, efekt se projeví až za pět let, až se pro to povolání
rozhodnou a pedagogickou fakultu vystudují studenti,
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které dnes učitelská bída neláká. A dalších pět let potrvá,
než ze škol vyjdou noví studenti. A dalších pět let, než
vybudují firmy. Patnáct let před námi!
Piráti věří, že všichni nekradou. Že je tu spousta slušných
lidí, kterým nedělá radost ani stále nadávat na poměry,
ani se dívat na to, jak naše země nejde dopředu. Pokud
jste jedním nebo jednou z nich, chceme vás zastupovat ve
Sněmovně. Chceme se tam za vás porvat.
Poslední věc. Našimi kritiky jsme někdy označováni jako
„strana huličů“. Není tomu tak, ale abychom jim udělali radost, na závěr přeci jen na konopí nezapomeneme.
Zlegalizujeme konopí a zdaníme jeho prodej: Zdanění
přinese do rozpočtu dle odhadu 3,2 mld. korun. Drobné
pěstování bude od daní osvobozeno.

40

Děkujeme vám za čas, který jste věnovali
přečtení této knihy. Kompletní program pro
jednotlivá ministerstva najdete na našich
webových stránkách pirati.cz nebo přímo
zde: www.pirati.cz/program/psp2017/20nejdulezitejsich-bodu-programu/.
Piráti věří, že ke svobodné, bohaté, digitálně
propojené společnosti vedou tyto čtyři kroky:

Kontrola moci a mocných
Politikům musí být vidět pod ruce. Občan má právo vědět,
jak hospodaří jím volení zástupci s veřejnými penězi
vybranými z daní nás všech. Hájíme Registr smluv – donutíme ČEZ a další státní firmy zveřejňovat smlouvy.
Prosazujeme osobní odpovědnost a odvolatelnost politiků.

Zjednodušení státu pomocí technologií
Všechny úřady budou kompletně dostupné online. Zavedeme daňovou správu s přátelským helpdeskem a call
centrem jako v bance. Daně a odvody se mají platit na
jediném místě. Prosadíme založení firmy za jeden den.

Ochrana občanů před šikanou
Zrušíme EET pro e-shopy, platby kartou, řemeslníky
a drobné podnikatele – živnostníci jsou pronásledováni
státem, zatímco ročně z Česka plynou desítky miliard
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do daňových rájů. Omezíme zisky exekutorů a zachráníme dlužníky v bezvýchodné situaci, když jejich
dluhy narůstají díky poplatkům za každou exekuci zvlášť.

Obrana svobody
Prosazujeme svobodný přístup občanů k informacím
i svobodu projevu a právo na soukromí. Podporujeme
demokracii a zapojení lidí do rozhodování. Prosazujeme
svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů
o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme
za nejlepší záruku svobody. Bojujeme proti cenzuře,
omezování svobody a potlačování lidských práv. Více
svobody, méně buzerace!

Za jakých podmínek půjdeme do vlády?
Pokud se dostaneme do Sněmovny, chceme tam být čtyři
roky velmi pozornou a tvrdou opozicí a připravovat digitalizační zákony. Může však nastat i situace, že se hnutí
ANO ani protibabišovské koalici nepodaří sestavit vládu
a hrozila by například vláda jmenovaná prezidentem Zemanem typu Rusnok 2. V takovém případě budeme jednat
o tom, že podpoříme vládu, která prosadí náš program.
Máme však zcela jasné a nepřekročitelné podmínky:
• Vylučujeme i tichou podporu vládě Andreje Babiše.
• Podle stanoviska ze dne 15. srpna Piráti nepůjdou
do vlády, kde by ministři ANO měli většinu.
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• Nepůjdeme do vlády, která nezruší EET pro e-shopy,
platby kartou, řemeslníky a drobné živnostníky.
• Nepůjdeme do vlády, která neprosadí zveřejnění smluv
ČEZ.
• Nepůjdeme do vlády, která zachová dotování biopaliv,
ze kterých Agrofert zásadně těží.
Pokud Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek i přes své konání
v kauze Čapí hnízdo obhájí své poslanecké mandáty
v říjnových volbách, budou pirátští poslanci zvolení
v těchto volbách hlasovat pro vydání obou aktérů k trestnímu stíhání. Jednomyslně se na tom shodlo republikové
předsednictvo České pirátské strany.
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TOP 9 MÝTŮ ŠÍŘENÝCH O PIRÁTECH
1. NEPRAVDA: CHTĚJÍ VYSTOUPIT Z NATO
SKUTEČNOST:
Piráti plně respektují závazek Česka vůči NATO a EU
podílet se na kolektivní obraně. Z NATO vystupovat
nechceme, ale nechceme ani, aby NATO a někteří jeho
členové (aktuálně Turecko) byli něčím nedotknutelným, a
alianční kroky se nesměly podrobovat věcné kritice. Členství v NATO a EU považujeme za garanci prozápadního
začlenění České republiky, ke kterému nyní neexistuje
rozumná alternativa.
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/nato-a-evropska-obrana.html

2. NEPRAVDA: CHTĚJÍ JEN STAHOVAT FILMY ZADARMO
SKUTEČNOST:
Piráti chtějí reformovat copyright pro 21. století. Podle
platných zákonů se totiž dopouští trestného činu i ten,
kdo na FB sdílí mem nebo humorné video, ke kterému
nemá autorská práva. Chceme omezit pravomoci OSA –
dokonce i skupina, která sama vytvoří a nazpívá svou

44

hudbu, musí platit poplatky za cédéčko, které sama nazpívá! Chceme reformovat autorská práva u vědeckých
publikací, vytvořených s pomocí veřejných financí.
https://wiki.pirati.cz/playground/copyright

3. NEPRAVDA: PROSAZUJÍ DROGY
SKUTEČNOST:
Marihuanu je legální užívat pro rekreační účely v Kalifornii, Massachusetts, Nevadě, Coloradu, Washingtonu,
Oregonu i mnoha dalších státech. Podle nás je vhodným
řešením lehké drogy legalizovat, zdanit a peníze z jejich
prodeje využívat na prevenci a léčbu. Piráti odmítají
šikanu pěstitelů marihuany pro vlastní potřebu, jejichž
činnost je společensky mnohem méně nebezpečná než
např. alkoholismus.
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/legalizace-konopi.
html

4. NEPRAVDA: NEMAJÍ ZKUŠENOSTI S ŘÍZENÍM STÁTU
SKUTEČNOST:
Naše kandidátky vede úspěšný starosta Mariánských
Lázní Petr Třešňák, pražští zastupitelé a bojovníci proti
korupci na magistrátu Michálek a Ferjenčík, akademik
z plzeňské strojní fakulty Bartoň nebo analytik infor-
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mačních technologií Černohorský. Jsme v desítkách
zastupitelstev po celé zemi, v kontrolních komisích státních firem i magistrátu a dobře rozumíme tomu, co se ve
státním mechanismu děje, viz například naše interpelace
v kauze Opencard. Naši zastupitelé už dnes kontrolují
mocné a modernizují stát. Máme znalosti a energii to
prosadit i v parlamentu.
https://www.pirati.cz/volby/2017/

5. NEPRAVDA: CHTĚJÍ ZDANIT ROBOTY
SKUTEČNOST:
Piráti se v souvislosti s robotizací připojili k diskusi
o možných změnách daňových sazeb, kterou zahájili Elon
Musk a Bill Gates. Žádné konkrétní návrhy, jak roboty
zdanit, nyní neprosazujeme. Jedná se o reakci na loňskou
studii Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
podle níž je český pracovní trh druhým nejvíce ohroženým
robotizací v celé EU. To potvrdila i letos zveřejněná
studie společnosti McKinsey – 52 procent pracovních
aktivit v Česku je nahraditelných robotizací. Smyslem není
bojovat proti robotizaci, ale najít cestu, jak adekvátně
reagovat na realitu přicházejícího Průmyslu 4.0.
https://theconversation.com/could-bill-gates-plan-to-taxrobots-really-lead-to-a-brighter-future-for-all-73395
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6. NEPRAVDA: EXMINISTR TLUSTÝ JE PIRÁT
SKUTEČNOST:

Vlastimil Tlustý projevil zájem o spolupráci s Piráty
ve věci ekonomického modelu k financování nepodmíněného základního příjmu. Na dvou setkáních v roce
2016 jsme využili jeho znalostí makroekonomiky, které
jako bývalý ministr financí má, pak byly konzultace
ukončeny. Piráti se běžně setkávají s odborníky, specialisty i politiky. Každé podobné setkání však musí být
zaneseno v Evidenci lobbistických kontaktů včetně popisu okolností schůzky a podrobného obsahu jednání.
https://forum.pirati.cz /vstupy-a-vystupy-f570/evidence-lobbistickych-kontaktu-t13315.html

7. NEPRAVDA: PIRÁTI PŮJDOU S BABIŠEM
SKUTEČNOST:
Podle stanoviska ze dne 15. srpna Piráti nepůjdou do
vlády, kde by ministři ANO měli většinu. Nepůjdeme
do vlády, která nezruší EET pro e-shopy, platby kartou,
řemeslníky a drobné živnostníky. Nepůjdeme do vlády,
která neprosadí zveřejnění smluv ČEZ. Pokud Andrej
Babiš a Jaroslav Faltýnek i přes své konání v kauze Čapí
hnízdo obhájí své poslanecké mandáty v říjnových volbách, budou pirátští poslanci zvolení v těchto volbách
hlasovat pro vydání obou aktérů k trestnímu stíhání.
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Jednomyslně se na tom shodlo republikové předsednictvo
České pirátské strany.
https://github.com/pirati-web/pirati.cz/blob/gh-pages/assets/pdf/povolebni-strategie.pdf

8. NEPRAVDA: PIRÁTI JSOU VÍTAČI
SKUTEČNOST:
Piráti jako první z českých politických stran zaujali k migrační krizi jasné stanovisko už v roce 2015. Už tehdy
jsme odmítli kvóty a požadovali, aby členské státy EU
měly možnost postupovat při přijímání migrantů podle
kritérií definovaných daným členským státem, nikoli vedením EU. V případě ekonomických migrantů nevidíme
za současné situace důvod měnit stávající zákony. Piráti podporují budování společných evropských ambasád
ve vhodných oblastech. Uprchlíci musí mít možnost
podat žádost o azyl co nejblíže své vlasti, nikoliv až
v pohraničních státech Evropské unie. Nesouhlasíme
ale, aby byl příliv uprchlíků do okolních států zneužíván
k politickým účelům a šíření strachu.
https://wiki.pirati.cz/stanoviska/piratske_stanovisko_k_
vlne_uprchliku_-_jednotne_azylove_rizeni_v_evrope_
plan_na_integraci_uprchliku_v_cesku
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9. NEPRAVDA: IVAN BARTOŠ JE LEVICOVÝ EXTREMISTA
SKUTEČNOST:
“Jsem liberál a pacifista. Být proti fašismu mi přijde
správný. A věřím, že tomu tak v ČR stále je.
Ano, byl jsem na demonstracích v Praze - stejně jako
jsem stál například u ubytoven v Krupce, kde pochodovali neonacisté a hrál jsem vystrašeným dětem na harmoniku. Stejně tak ve Varnsdorfu nebo v Ústí.
GNWP je dlouhodobá kampaň hudební scény, proti nacismu. Může se to někomu nelíbit, ale je to tak. Nikdy
jsem nebyl ani nejsem členem AFA ani žádné jiné ideové
organizace kromě Pirátské strany.
Neuznávám násilí jako řešení problémů. Mé postupy jsou
didaktika a politika. V případě nutnosti nenásilný protest.
V momentě, kdy se pánové Konvička, lidé z hnutí Úsvit,
pan Okamura, antisemita Adam B. Bartoš a další výtečníci české rádoby národovecké vlny v Praze exhibovali do
té míry, že na náměstích stavěli šibenice, cítil jsem jako
svou morální povinnost, říci tomuto způsobu prezentace
jasné ne.
V únoru 2016 v Praze probíhaly dvě velké exhibice rozdmýchávající nenávistné nálady v české společnosti - pan
Okamura opakovaně na Václavském náměstí za podpory
českých nacionalistů a pan Konvička před Pražským
hradem, kde byl dokonce zadržen v Konvičkově táboře
muž, který střílel z pistole do vzduchu při pokřikování hesel “Blaničtí rytíři jsou připraveni”.
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U Bruských kasáren a na Malostranském náměstí se
v té době konala dvě shromáždění vyzývající k toleranci.
První pořádaný sdružením “Ne rasismu” na akce nazvané
Solidarita bez hranic - pochod proti rasismu a xenofobii
a druhé Shromáždění proti rasismu, které pořadatelé pojmenovali Sluníčkem a kávou proti xenofobii a kalašni
kovu. Happeningů proti rasismu a xenofobii jsem se
zúčastnil. Nestydím se za to.”
Ivan Bartoš
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Volit Piráty? Nadešel čas!
Spousta lidí mi říká, jak nám fandí, jak skvělé je, co
děláme, ale že u těch voleb to pro jistotu hodí někomu
jinému. Víte, podpora je skvělá věc, ale bez hlasů ve volbách se politika dělat nedá. Právě díky těm 24 000 lidem,
kteří nás volili do pražského zastupitelstva, můžeme
naplno odhalovat korupční vazby pražské ČSSD, neschopnost pražského ANO, šmelení s byty, machinace okolo
územního plánu města a dělat všechny ty věci, které se
vám na nás líbí.
Takže pokud nám fandíte, pokud se vám líbí, co děláme v
Mariánských Lázních, v Praze, v Brně i jinde po republice,
tak nás prosím volte i do Sněmovny.
Letos máme jedinečnou šanci prorazit do velké politiky
a dokázat vám, že politika se dá dělat bez trafik, bez vazeb
na lobbisty a s radostí. Jsme jediná strana nespojená se
skandály, korupcí a byrokracií. Jsme tu osm let. Hájíme
svobodu, přinášíme čerstvé nápady a nebojíme se říkat,
co si myslíme.
Další taková šance už se nemusí opakovat.
Pusťte nás na ně - nadešel čas!
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
Databázový architekt a předseda České pirátské strany
a pirátský kolektiv
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