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Kontrola moci a mocných
1) Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Piráti budou prosazovat změnu zákona tak, aby operaci nad určitou hodnotu (např. 20 000 000 Kč)
alespoň v rozsahu podstatných náležitostí podepisovala osoba stojící v čele instituce s tím, že nese
osobní hmotnou odpovědnost za takové rozhodnutí.
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
Piráti budou prosazovat změnu zákona tak, aby vznikla povinnost zřídit škodní komisi, v níž budou
zastoupeni také nezávislí experti nominovaní předepsaným postupem (viz dále podrobně o
nominačním výboru). Tato komise by byla povinna projednat všechna podezření na vznik škody a
v případě důvodného podezření vymáhat škodu po zodpovědné osobě.
Piráti budou prosazovat změnu zákona tak, aby škodní záležitosti, které se týkají vedení dané
instituce, řešil externí subjekt, nikoliv vedení samotné.
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
Piráti budou prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na všechny veřejnoprávní korporace a jimi
ovládané instituce dle návrhu Rekonstrukce státu.
Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Piráti budou prosazovat změnu zákona tak, aby veřejná zakázka nad určitou hodnotu (např. 50 000
000 Kč) byla povinně projednána v zastupitelstvu územně samosprávního celku nebo v jiném
vrcholném orgánu zadavatele.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem
Piráti chtějí do zákona doplnit povinnost, aby vedle rozhodnutí o nezákonnosti určitého úkonu
státní správy soud také obligatorně posoudil, zda se politik nebo úředník dopustil protiprávním
jednáním zjevného excesu a odpovídá za škodu tím způsobenou.
Piráti budou prosazovat prodloužení lhůty pro uplatnění regresní úhrady ze současného 1 roku na
2 roky od úhrady škody žadateli státem.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
2

Piráti budou prosazovat do zákona poskytnutí rychlého nápravného prostředku a sankčního
nástroje pro případy, kdy úředník na prvním stupni opakovaně a vědomě porušuje rozhodnutí
nadřízeného správního orgánu, a to i pro případy porušování zákona ze strany orgánů územní
samosprávy.
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
Vedle současné právní úpravy týkající se složení výboru pro audit u právnických osob veřejného
zájmu budou Piráti navíc prosazovat aplikaci podobných kritérií jako u nominačního výboru (viz
dále). Budou požadovat, aby se člen výboru pro audit věnoval funkci alespoň na zákonem
stanovený úvazek a měl zákonem upravené garance nezávislosti na dané společnosti a zájmových
skupinách (např. odvolání se souhlasem NKÚ, odměňování apod.).

2) Konec praxe politických trafik - důsledně otevřená výběrová řízení
na všechny pozice
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
Piráti budou prosazovat změnu zákona tak, aby všichni kandidáti na vedoucí pozici ve firmě
ovládané státem (např. v dozorčí radě akciové společnosti ovládané státem nebo ve státním
podniku) museli projít otevřeným výběrovým řízením.
Změna by dále zahrnovala tyto povinnosti:
• Zveřejnění požadavků na kvalifikaci a důvěryhodnost uchazeče
• Zveřejnění životopisu vybraného uchazeče
• Pořízení zápisu s hodnocením uchazeče a vypořádání námitek veřejnosti
• V nominačním výboru bude alespoň 1/3 expertů nezávislých na politických stranách, aby
nedocházelo k politizaci vedení firem (viz doporučení OECD a doporučení Rekonstrukce
státu)
Piráti budou prosazovat doplnění povinnosti státu definovat vlastnickou politiku, která upraví
hospodářské cíle organizací v majetkovém portfóliu, kontrolní postupy a protikorupční
mechanismy, včetně prevence střetu zájmů, hodnocení výkonu firmy, výši odměn vedení
společnosti a podobně.
Vedle existujícího zveřejňování účetních dat budou Piráti prosazovat též zveřejňování dat o výkonu
organizace a o odměnách jejího vedení.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a další zákony
Obdobné změny požadují Piráti zavést také pro územní samosprávné celky či jiné veřejné instituce,
které zřizují příspěvkové organizace nebo akciové společnosti
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3) Zabráníme únikům zisků z ČR do daňových rájů
Zákon č. 253/2008 Sb.
Piráti budou prosazovat novelu veřejného registru skutečných majitelů právnických osob tak, aby
byl rejstřík plně veřejný (nebo aby v něm byly zahrnuty alespoň pro ty firmy, které jsou dodavateli
veřejných zakázek jako na Slovensku, příjemci dotací anebo splňují jinou kvalifikační podmínku)
Piráti požadují zahrnout do zákona povinnost oznamovat skutečné vlastnictví zahraničních
právnických osob s preferenčním daňovým režimem. To znamená zavedení povinnosti nahlásit, že
jsem majitelem, společníkem či jednatelem ve společnosti sídlící na Bahamách, Panamě apod., ale
i firmě se specifickou právní formou v Lichtenštejsku, Kypru či Nizozemí. Včetně svěřeneckých
fondů a toho, že jsem beneficientem (obmýšleným) takového fondu.
Piráti požadují zavedení povinnosti podávat finanční správě daňové přiznání pro tyto právnické
osoby, i když spadají do jiné jurisdikce. Informaci o tomto vlastnictví opět plně zveřejnit v rejstříku
a porušení této oznamovací povinnosti přísně sankcionovat - až trestný čin.
Požadujeme, aby vláda podpořila jednotný daňový základ korporátních daní v rámci EU
Daňové zákony
Viz podrobně rozepsané podrobné změny daňových zákonů, které omezí vyvádění zisků, zejména
agresivním daňovým plánováním https://www.pirati.cz/program/temata/danove-uniky/, reálné
vynucování těchto zákonů
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, Zákony
o přidělování dotací (je jich více dle poskytovatele)
Do novely zahrnout podmínku, že příjemce musí mít v rejstříku uvedeného skutečného majitele.
Zákon č. 134/2013 Sb., o obchodních korporacích
V právní úpravě pro společnosti s ručením omezeným požadují Piráti zrušit možnost být
společníkem s kmenovým listem (reálně to ze společnosti s ručením omezeným dělá akciovou
společnost s anonymními akciemi).
Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád
Piráti požadují zpřísnit podmínky ověřování totožnosti - například nutnost dělat a zálohovat kopie
dokladů, umožnit bankám online ověření dokladu při zakládání účtu.
Piráti požadují revidovat systém daňových pobídek, kdy podporují připomínky svazu průmyslu a
dopravy k připravené revizi.
Dále požadují:
• Snížení počtů požadovaných nových pracovních míst
• Snížení celkové výše požadovaných investic
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•
•

Zvýšení podílu pobídek pro malé a střední podniky alespoň na třetinu
Radikální navýšení podílu investic směřujících do technologických center a podílu podniků
úzce spolupracujících s českými vysokými školami.

Některé změny je třeba zanést přímo do Zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách, pro jiné
stačí nařízení vlády.
Piráti požadují zavedení metodiky GAAR (general anti-abuse rule): Je-li hlavním účelem změny
struktury firmy přesunout reálně dosahované zisky z podnikání v České republice do cizí nízko
zdaněné jurisdikce, má finanční úřad právo vymáhat původní daň v plné výši. Podle tohoto principu
pro dodanění velké části korunových dluhopisů není třeba žádná další legislativa. Jde pouze o vůli
daňové správy konat. Je proto třeba vypracovat metodiku/prováděcí předpis, který by popisoval
nejčastější typy daňových optimalizací a zakazoval je.
Piráti podporují zavedení společného konsolidovaného základu daně právnických osob navrhovaný
EU (CCCTB) na úrovni EU.
Telekomunikační zákony a vysoké marže odváděné do zahraničí
Piráti chtějí donutit 02 a T-MOBILE, aby poskytovali GSM a LTE síť dalším operátorům (Vodafone a
čtvrtý operátor) za férové ceny.
Piráti chtějí prosadit regulaci velkoobchodních cen, ne koncových s výjimkou viz níže, a současně
snižování nákladů na výstavbu a licence za frekvence.
Piráti prosazují zákaz prodeje nižších než velkoobchodních cen, které jsou nabízeny po započtení
slev a benefitů v rámci balíčku.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Piráti chtějí prosadit zrušení moratoria na zvyšování poplatků z vytěženého nerostu.
V návaznosti na novelu horního zákona chtějí Piráti změnit nařízení vlády o poplatcích z vytěženého
nerostu a zvýšit poplatky u strategických surovin (lithium, hnědé uhlí, ropa, vápence) na minimálně
10 % z tržní ceny.
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4) Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola
poskytovaných zemědělských dotací
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Zákon č. 256/2000 Sb, o státním intervenčním fondu a příslušné vyhlášky a vládní nařízení
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Piráti prosazují reformu zemědělských dotací směrem k podpoře drobných a šetrných (eko)
zemědělců.
Piráti prosazují změnu postoje České republiky k zastropování přímých plateb (1 000 hektarů) změny SZP EU po roce 2020, celkový balík pro ČR musí zůstat zachován.
Piráti prosazují, aby ministerstvo zemědělství změnilo informační systém tak, aby bylo možné:
• Analyzovat možné střety zájmů poskytovatel versus příjemce dotací.
• Jaká je skutečná výše čerpání dotací na 1 hektar pro drobné zemědělce a pro
agrokorporace.
Piráti prosazují vložit do podmínek pro poskytování dotací:
• Zvýšení minimálního podílu organického hnojení
• Zmenšení půdních bloků
• Zvětšení biopásů a opatření k retenci vody
Piráti požadují zrušení daňového zvýhodnění biopaliv a následně podporovat biopaliva 2. a 3.
generace (7 % z obnovitelných zdrojů povinně, podle EU) - recyklace potravinářských olejů,
zpracování odpadní biomasy, výzkum využití řas s důrazem na lokální zdroje.
Piráti požadují zrušení podpory pěstování energetických plodin na biopaliva.
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a příslušné vyhlášky
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
Piráti prosazují zrychlení mapování BPEJ - bonity půdy v celé ČR, vyhodnocení dopadů
průmyslového zemědělství na kvalitu půdy, zvýšení poplatků za vynětí z půdního fondu (za účelem
zastavování půdy), kromě zalesňování ZP.
Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Piráti chtějí zrušit povinnost přimíchávat biopaliva a zachovat tuto povinnost jen na biopaliva 2.
generace (například z odpadů, nebo šetrnější z nepotravinářských rostlin, které se využijí celé a ne
jen semena – jak je tomu u řepky a pšenice) – případně novelou Nařízení vlády 351/2012 Sb., o
kritériích udržitelnosti biopaliv lze upravit kritéria udržitelnosti biopaliv tak, aby to se týkala jen
biopaliv 2. generace.
Piráti chtějí zrušit povinnost přimíchávat a snižovat emise u kapalných fosilních pohonných hmot.
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Kontrola zemědělských dotací
Je nutná reforma přímých plateb na hektar, které budu zastropovány (předběžný návrh 100 000
EUR), takže velké podniky (propojené či spřízněné celky) od určité výměry další peníze nedostanou.
Piráti prosazují vyhlášku o ochraně zemědělské půdy před erozí, která byla připravena MŽP a
odsouhlasena i MZe, ale nebyla zatím vydána z důvodu silného odporu Zemědělského svazu a
Agrární komory. Naopak Asociace soukromých zemědělců si potřebu vyhlášky uvědomuje.

5) Donutíme ČEZ a státní firmy zveřejňovat smlouvy
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
zrušení bez náhrady ustanovení § 3 odstavec 2 písmena h) a r)
Jsme otevřeni i diskuzi nad zrušením dalších výjimek z registru smluv, neboť podle našeho názoru
neplní funkce, kterými bylo argumentováno při jejich prosazování. Jak ukazují zkušenosti ostatních
státních firem a zkušenosti ze Slovenska, obchodní tajemství ani konkurenceschopnost podniků
nejsou zveřejňováním ohroženy.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Společnost ČEZ a jiná právnická osoba, která je dle zákona o obchodních korporacích ovládána
veřejnoprávní korporací nebo více takovými korporacemi, bude mít status povinného subjektu
podle tohoto zákona (bylo obecně akceptováno až do nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1146/16).

Ochrana občanů před šikanou
1) Zrušení EET pro e-shopy, řemeslníky, drobné podnikatele a pro
platby kartou
Chceme zrušit povinnost zasílat data o finančních převodech do EET uskutečněné pomocí
evidovaných transakčních systémů (například platební karty). EET se v tuto chvíli vztahuje na
veškeré druhy plateb - vyjma platby převodem. Platba kartou má ovšem stejný princip a je také
evidována na bankovním účtu.
Požadujeme zmírnění povinností pro zapojení do 3. vlny do EET u řemeslníků a drobných
podnikatelů. Hranice pro nutnost zapojení do EET by se měla určit pomocí konsenzu stran
(například se může jednat o plátce/neplátce DPH).
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2) Zástupci správní a dozorčí rady volení pojištěnci. Spolurozhodování
pojištěnců o úhradách
Vyhláška č. 579/2006 Sb.
novelizovat tak, aby členy správní a dozorčí rady volili také zaměstnanci, nikoliv pouze velcí
zaměstnavatelé jako dosud

Nový zákon o NSZP – Zřízení nové právní formy neziskových samosprávných zdravotních
pojišťoven (NSZP):
Inspiraci pro základní kostru lze najít v zákoně č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (změní se hlavně způsob volby správní a dozorčí
rady, jinak může zůstat zákon stejný).
Doplníme ustanovením obdobným Zákonu 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi tak, aby byl v
zákoně obsažen “zdravotní arbitr” při MZ pro řešení spotřebitelských sporů mezi pojištěncem a
jeho NSZP.
Doplníme ustanovením obdobným Zákonu 277/2009 Sb., o pojišťovnictví tak, aby mohla ČNB
provádět dohled nad hospodařením NSZP.
Zákon 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Doplníme možnost konverzovat zaměstnaneckou pojišťovnu na NSZP
Zákon 6/1993 Sb., o České národní bance
Doplníme o formulaci týkající se dohledu ČNB nad NSZP
Zákon č. 48/1997 Sb. - o veřejném zdravotním pojištění
Chceme definovat rozsah minimální hrazené péče v NSZP a definovat maximální limity spoluúčasti
v NSZP.
Chceme úpravu, podle které se na NSZP nebude vztahovat povinnost fungovat podle úhradové
vyhlášky, ale správní rady NSZP si je určí samy.
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3) Skutečná dostupnost konopí pro léčbu vážně nemocných a
regulovaná legalizace léčebného i rekreačního pěstování pro
osobní potřebu
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Jednotná úmluva o omamných látkách (1961)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
První priorita
• Legální samopěstování 20 rostlin pro každou dospělou osobu v ČR
• Legální přechovávání celého výpěstku doma každou dospělou osobou v ČR
• Držení 100 g sušiny nebo 20 g extraktu u sebe pro osobní potřebu každé dospělé osoby v
ČR
Druhá priorita
• Dořešení nedostupnosti konopí pro léčebné účely za realistické ceny pro nemocné včetně
úhrady z veřejného zdravotního pojištění
• Přimět SÚKL, aby konečně stanovil úhradu pro konopí
• Zajistit, aby bylo uděleno více licencí na pěstování konopí k léčebným účelům
• Nastavit podmínky pro export takového konopí do zemí EU, kde je ho teď málo

Třetí priorita
• Vznik koncese na pěstování konopí
• Vznik koncese na zpracování konopí a výrobu konopných produktů
• Vznik koncese na prodej konopí a konopných produktů
• Vznik koncese na testování konopí a konopných produktů (kontrola kvality a měření
obsahu pro zájemce)
• Zdanění konopí a konopných produktů podle gramáže a maloobchodní ceny v podobném
modelu, jak u tabáku a tabákových výrobků (například 30 Kč z gramu sušiny + 10 % z
celkové maloobchodní ceny)
• Doplnění pravidel pro regulaci reklamy na konopí a trestněprávních sankcí za prodej
konopí mladistvým
• Doplnění celé řady zákonů týkajících se kontroly kvality spotřebního zboží souvisejícího s
konopím.
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4) Stop hromadění exekucí - zásada 1 dlužník = 1 exekutor v místě
bydliště
Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Zavedení místní příslušnosti exekutorů dle soudních okresů s výjimkou zvláštní příslušnosti
Velmi rychlé schválení přechodného ustanovení, podle kterého budou sloučeny vícenásobné
exekuce na jediného dlužníka, a to případně s oddlužením (viz dále)
Zastropování celkových nákladů na exekuci výší jistiny a možnost obnovy řízení v případech, kdy
došlo k nepřiměřenému (protiústavnímu) nakupení nákladů spojených s vymáháním v souladu s
příslušným nálezem Ústavního soudu
Zavedení P-konta: Jeden bankovní účet, na který budou povinnému chodit peníze od
zaměstnavatele, případně i další příjmy a sociální dávky. Odsud se budou následně strhávat
zabavitelné částky a zůstanou zde ty nezabavitelné. Tím odpadne ohromná byrokracie hlavně
zaměstnavatelům, kteří to teď musejí počítat sami. Zavedením P-konta je možné celý proces de
facto zautomatizovat.
Zastavení exekucí trvajících > 2 roky. Nejde o smazání dluhu, ale o technickou záležitost, která sníží
byrokracii a zároveň zabrání exekutorům provádět a účtovat bezúčelné úkony. Objeví-li se
majetek, exekuci lze znova zahájit.
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Úprava oddlužení: Dnes ti nejvíce zadlužení na oddlužení nedosáhnou. Aby člověk dosáhl
oddlužení, musí za 5 let splatit 30 % dluhů, což je pro mnohé nedosažitelné. Navrhujeme upravit
zákon tak, aby hranice byla sedmiletá, ale bez dolního limitu na splacení částky, se splátkovým
kalendářem odvíjejícím se od výše příjmu. Možnost oddlužení bude na druhou stranu limitována
přísnými podmínkami souvisejícími s náhradou úmyslné škody na zdraví, výživného apod.
Povinnost informační součinnosti: Do zákona chceme doplnit tento text:
• Komora poskytne ministerstvu na jeho žádost ve lhůtě určené ministerstvem údaje v
podobě statistických informací týkající se činnosti exekutorů nebo Komory, lze-li je zjistit
bez nepřiměřených obtíží.
• Exekutor je povinen poskytnout Komoře na její žádost ve lhůtě určené Komorou anonymní
údaje týkající se jeho činnosti, jsou-li potřebné ke splnění povinnosti Komory podle
odstavce 1 a lze-li je zjistit bez nepřiměřených obtíží.
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5) Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a
celková aktualizace autorského práva
Mezinárodní dohody:
Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl
Legislativa EU:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých
aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany
autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě
autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití
hudebních děl online na vnitřním trhu
Legislativa ČR:
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon)
Jsme limitováni Bernskou úmluvou a legislativou EU. Chceme změnu zákona č. 121/2000 Sb. v
mezích stanovených Bernskou úmluvou a legislativou EU. Tzn., že nemůžeme zkrátit např. dobou
trvání kopírovacího monopolu (stanoveno legislativou EU - zde bychom měli na úrovni EU vyvolat
diskusi o zkrácení.
Požadujeme ale:
• Zrušení povinnosti oznamovat kulturní vystoupení OSA (viz dlouhodobý program)
• Zrušení poplatků i za nezastupované tvůrce (viz dlouhodobý program)
• Povinnou transparenci kolektivních správců:
o Zařadit kolektivní správce do povinných subjektů dle zákona 106/1999 Sb.
o Povinné zveřejnění příjmů a výdajů (kolik bylo vyplaceno komu nad určitou hranici,
např. 50 000 Kč, včetně jiných kolektivních správců, autorů, mezd, dodavatelů, atd.)
o Povinné transparentní hospodaření a transparentní bankovní účet kolektivních
správců
• Omezení nebo zrušení poplatku za prázdná media – na tom mezi stranami panuje shoda §
25 Zákona 121/2000 Sb., autorská zákon
• Možnost kopírování not dle možností ve směrnici EU
• Automatickou povinnost kolektivních správců, aby žádal každou provozovnu pouze jeden
kolektivní správce o poplatky
• Jednoznačné vymezení provozoven, kde nedochází k užití díla ve smyslu autorského zákona
a není tak nutné hradit poplatky kolektivním správcům
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•

Díla hrazená z veřejných prostředků vůbec nemají být předmětem autorského práva,
případně mohou být jeho předmětem za podmínek veřejných licencí (např. Creative
Commons)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Omezit možnost odepření informací z důvodu autorského práva, pokud je povinný subjekt sám
oprávněn zhotovit kopii

Zjednodušení státu
1) Daně, které každý pochopí - jedna nižší daň z práce namísto 6
položek
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Příprava nového zákona o dani z příjmu, který ruší superhrubou mzdu, definuje nově hrubou mzdu
jako celkový objem peněz placených zaměstnavatelem státu a zaměstnanci. Daň a odvody jsou
stanoveny nejvýše několika pásmy (včetně nulového pásma pro zaměstnance s nejnižší mzdou).
Zákony týkající se pojistného na zdravotní a sociální pojištění se budou plně odvíjet od jedné platby
dle daňových zákonů. Celkové zdanění příjmu již nebude degresivní (dojde ke zrušení stropu na
sociální zabezpečení). Celkově je koncepčně vhodný pro jednotné inkasní místo.

2) Na úřad z domova - místo obíhání úřadů přesuneme až 90%
administrativy na internet
Zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon
zřídit ministerstvo informatiky

Občané by měli mít možnost vyřídit maximum možného z domova či zahraničí pomocí internetu.
Pro inspiraci lze využít Estonsko s téměř výhradní elektronickou komunikací. Je nutné novelizovat
zákony, např. zákon č. 106/1999 Sb., zavést povinnost státu poskytovat software nutný pro plnění
povinností občana ve vztahu ke státu pro všechny významné platformy (Android, Windows, Linux,
Apple). Doplnit zákon 300/2008 Sb. o standardní formát jednotného elektronického podání, kde
budou po přihlášení datovými schránkami nebo čipem v občance, předvyplněny všechny údaje, a
dále pravidla sdílení dat ve veřejné správě. Zavedeme možnost hlídače podání na e-mail zdarma.
Vydat jednotný vizuální manuál státu podobně jako v Německu. Novelizovat všechny zákony tak,
že budou aktualizovány všechny formuláře, bude existovat možnost ve všech případech použít
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elektronický formálář. Díky kontrole každého formuláře/agendy ministrem osobně budou
omezeny nesrozumitelnosti (např. přetrvávající právní žargon).
Počítáme s úpravou všech složkových zákonů vzhledem k tomu, že každá úřední agenda má svou
vlastní úpravu. Např. řidičské průkazy: Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
apod.
Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech
Elektronické recepty na bázi dobrovolnosti – vyjdeme vstříc lékařům bez PC. Druhá varianta je
odložení povinnosti o dva roky (senátní návrh)
Úprava zákona o léčivech ve prospěch všech uživatelů - lékařů, lékárníků i pacientů: kontrola
interakcí, možnost nahlížení do elektronického lékového záznamu zdravotníky se souhlasem
pacienta (nebo s možností opt-out), více položek na eReceptu než dvě jako nyní na papíru,
možnost vyzvedávat recepty “na průkazku” bez unikátního kódu.
Zákon č. 372/2007 Sb., o zdravotních službách
Úprava legislativy Národního kontaktního místa pro zavedení elektronického zdravotnictví. Přístup
k údajům pacienta nebude svévolný: Bude vyhrazen pro případ ohrožení života, souhlas pacienta
a umožnění opt-out. Chceme jasně definované profese pracovníků s přístupem (vyloučení
nezdravotníků a samostatné povolování přístupu ze zahraničí).
Chceme přidat možnost přístupu k eReceptům se souhlasem pacienta.
Chceme přístup k datům pacienta v informačních systémech zdravotních pojišťoven se souhlasem
pacienta.
Zákon č. 372/2007 Sb., o zdravotních službách
Zrušení vedení osobních údajů v Národním registru hrazených služeb na ÚZIS. Nevidíme důvod pro
to, aby pro výpočty statistik (pro účely DRG) stát shromažďoval jednoznačnou identifikaci pacienta
s možností si pročítat zdravotní výkony/léky/diagnózy u každého občana.

3) Podpora malých podnikatelů - založení firmy za 1 den
Digitální veřejná správa by měla umožňovat založení společnosti online z domova i zahraničí. Že
vše může fungovat na jedné webové stránce jsme dokázali prostřednictvím https://urad.pirati.cz.
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4) Zrychlení soudů - zavedení elektronického spisu a standardů
rozhodování
Během následujícího roku považujeme za nutné následující konkrétní kroky:
• Nová vláda se výslovně přihlásí ke Strategii pro rozvoj eJustice (usnesení vlády 505 z 10.
června 2016) a začne intenzivně pracovat na jejím zavedení do praxe. Logicky také upraví
termíny, protože práce měly začít už před rokem a půl.
• Ustanovení řídicího týmu, který bude mít jasné zadání, rozhodovací pravomoci
a odpovědnost za rozjezd eJustice.
• Tvorba vstupních analýz a studií proveditelnosti.
• Vypracování podrobného akčního plánu s jasně stanovenými úkoly, odpovědností za jejich
plnění a termíny plnění (akční plán bude následně schválen vládou).
• Návrh architektury informačních systémů a technologií.
• Příprava zadávacích dokumentací.
Možné využít návrhů pro zrychlení agendy, které teď leží na MSp.
Pro potřeby soudů by měla vzniknout platforma, která umožní snadnou digitalizaci veškerých
spisových materiálů a plně nahradí tištěnou dokumentaci, která se v tuto chvíli používá.
Zasadíme se o diskusi o standardech kvality soudů a jejich hodnocení - viz analýza zaslaná
Ministru spravedlnosti https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/piratske-navrhy-pro-vylepseniceskeho-soudnctvi.html
Elektronický spis bude uznáván jako originál (odpadne nutnost spis fyzicky předávat mezi soudy).
Vhodné agendy budou plně elektronizovány.
Chceme zrušit povinnosti přepisovat audiozáznam do textové podoby (bude stačit stručné shrnutí,
součástí spisu bude audiozáznam, který bude soudci k dispozici k náslechu, případně na žádost k
přepisu).
Soudy dostanou adekvátní finanční dotaci na pořízení vymezené kancelářské techniky (PC, tablety,
skenery, nahrávací technika, servery, datová úložiště apod.).
Justiční akademie připraví vzdělávací program pro soudce k využívání moderní techniky (toto je
reálně největší překážka elektronizace justice).
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5) Možnost vyřídit si běžné věci na Czech Pointu a jednotné inkasní
místo pro živnostníky
Po úřadech mají obíhat data, ne lidé. Občané by měli mít možnost vyřídit si většinu možného online
nebo na jednom kontaktním místě - Czech Pointu. Například podnikatel, který odevzdává v rámci
uzávěrky podklady pro daňovou správu, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, by
měl mít možnost veškeré podklady odevzdat na jednom místě, které je předá ostatním. Spolu s
digitalizací dokumentů (formulářů) bude mít občan možnost podle principu Digital by Default
vyřídit věc na přepážce.

Obrana svobody
1) Nekompromisní rozkrývání korupčních vazeb a odvaha nazývat věci
pravými jmény
A. Legislativní opatření
1. Dohled nad zákonem o svobodném přístupu k informacím
novela zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
cíl: Zabránit účelovému porušování zákona o svobodném přístupu k informacím a rozšířit
seznam povinných subjektů.
principy:
o zřízení dohledové instituce (informační ombudsman)
o zavést institut informačního příkazu (možnost přikázat povinnému subjektu přímé
poskytnutí informace)
o explicitně zahrnout podniky většinově vlastněné státem, kraji či obcemi mezi
povinné subjekty
o Zřídit portál s vyhledávačem všech zpřístupněných informací, vyhledávání podle
konkrétních filtrů

2. Rozšíření pravomocí NKÚ
novela zákona 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu
cíl: Posílit nezávislost NKÚ a dostat pod jeho kontrolu co největší procento veřejných
rozpočtů.
principy:
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o zamezit politickému dosazování prezidenta NKÚ
o rozšířit kontrolní činnost na obce a jimi vlastněné firmy
o rozšířit kontrolní činnost na státem vlastněné firmy (ČEZ, ČSA, ČD, ...)
3. Oprava registru smluv
novela zákona č. č. 340/2015 Sb. o registru smluv
cíl: Zrušení nesmyslných výjimek a rozšíření na neziskový sektor.
principy:
o zrušení výjimek pro ČEZ, České dráhy, veřejnoprávní média, vysoké školy, výzkumné
instituce
o rozšířit o Poslaneckou sněmovnu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády
a další orgány
o rozšířit o akciové společnosti vlastněné státem, jejichž cenné papíry byly přijaty k
obchodování
o rozšířit o neziskové organizace financované z veřejných prostředků
o zavést povinnost uzavírat smlouvu o dotaci
4. Novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek
novela zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
cíl: Zavedení pravidel zadávání veřejných zakázek, která výrazně omezí rozkrádání
veřejných peněz.
principy:
o povinnost po otevření obálek zveřejnit klíčové informace z nabídek všech uchazečů
s výjimkou informací, které spadají pod utajované skutečnosti (celé nabídky určitě
ne, protože většinou mají nabídky stovky stran, takže rozhodující je hlavně cena a
další hodnocená kritéria)
o povinnost zveřejňovat průběh soutěže
o sankce a odpovědnost konkrétních osob v případě neuveřejnění povinných
informací na portálu veřejných zakázek a stejně tak při porušení zákona o zadávání
veřejných zakázek
o V případě ukončení procesu zadávání veřejné zakázky jinak než podpisem smlouvy
s vybraným uchazečem je nutné uveřejnit způsob ukončení a jeho zdůvodnění a
současně způsob náhradního řešení
o vytvořit seznam jednotlivých typických porušení zákona o zadávání veřejných
zakázek s uvedením sankcí a osobní a trestní odpovědnosti s odkazem na
rozhodnutí soudu a ÚHOSu
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5. Oprava rejstříku konečných vlastníků
novela zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
novela zákona č. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
cíl: uvést rejstřík do souladu s evropskou směrnicí proti praní špinavých peněz
principy:
o zapsáním firmy se rozumí úplné zveřejnění vlastnické struktury až po úroveň
fyzických osob
o zapsání do rejstříku bude dobrovolné
o účast na veřejných zakázkách bude podmíněna zápisem do rejstříku
o povinnost udržovat údaje aktuální
6. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
nový zákon o ochraně whistleblowerů
cíle: Prosadit speciální zákon, který zajistí komplexní podporu a ochranu oznamovatelů
protiprávního jednání, a to od již od samotné počáteční chvíle oznámení po vzoru
zahraničních úprav.
principy:
o ochrana je poskytnuta ex ante (před nahlášením a v jeho průběhu), nikoliv jen ex
post
o ochrana identity svědka
o bezplatný právní servis
o možné finanční kompenzace v případě vleklých případů
7. Zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě
novela zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
cíl:
principy:
o Vymezit střetu zájmů obdobně jako v Čl. 57 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012
Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012.
8. Novelizace zákona o státním zastupitelství
novela zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství
cíl: Posílení nezávislosti státních zastupitelů.
principy:
o posílení pozice nejvyššího státního zástupce
o odvolání možno pouze kárným senátem (nikoliv vládou)
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o na jmenování by se budou podílet dva ústavní orgány
9. Zveřejňování finančních výkazů u firem získávající veřejné prostředky
cíl: Podstatné zvýšení plnění povinnosti zveřejňování finančních výkazů.
principy:
o podmínit získání veřejné zakázky řádným plněním informační povinnosti
10. Oprava zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
novela: zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
cíl: Revertování poslední novely která firmám umožňuje se stíhání vyhnout
11. Black list
cíl: Zavedení černé listiny fyzických i právních osob, které budou mít z důvodů své minulosti,
zakázán přístup k veřejným prostředkům.
principy:
o nutné provázat s registrem koncových vlastníků
o využít definice „ovládající osoby” ze zákona proti praní špinavých peněz.
o rozšířit na příjemce dotací, kteří při čerpání porušili příslušné zákony
12. Omezení vlivu politických stran na veřejnoprávní média
cíl: odpolitizování veřejnoprávních médií
principy:
o odpolitizovat volbu rady veřejnoprávních médií
o nezávislá a nepolitická kontrola (NKÚ)
13. Kontrola majetkových přiznání a vymezení střetu zájmů
novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
cíl: Zajistit jednotnou a efektivní kontrolu majetkových přiznání veřejných funkcionářů a
vymezit střet zájmů.
principy:
o svěřit kontrolní činnost specializovanému orgánu (např. úřad pro dohled nad
hospodařením politických stran a hnutí)
o Jasně vymezit užití institutu svěřenského fondu (aby nemohl být zneužit pro
ovládání společností ucházejících se o veřejnou zakázku nebo o dotaci)
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14. Férová soutěž politických stran
novela zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích
cíl: Zajistit férovou soutěž politických stran
principy:
o zvýšena maximální výše pokuty ve věcech financování politických stran
o umožnit Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí kontrolovat
obchodní společnosti vlastněné politickými stranami či hnutími
o stanovení okruh možných typů dárců a maximální výše daru od jednoho dárce u
politických institutů a společností vlastněných politickou stranou či hnutím
o zákaz financování prezidentské volební kampaně zahraničními osobami
15. Účast veřejnosti v povolovacích procesech
novela § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
novela zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu
cíl: Znovu umožnit účast veřejnosti v povolovacích procesech.
principy:
o znovu umožnit účast veřejnosti v podobě spolků i v řízeních, ve kterých se povoluje
záměr představující sice zásah do přírody, ale nepodléhající posouzení vlivu záměru
na životní prostředí (proces EIA).
16. Správa státních lesů
novela zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
novela zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
cíl: Eliminace neprůhledných tendrů na těžbu dřeva a škodám na státním majetku z důvodu
nevhodného (nešetrného) spravování majetku.
principy:
o stanovit povinnost hájit veřejný zájem
o změnit hospodářský model Lesů ČR (primární mají být mimoekonomické funkce
lesa, ne zisk z těžby)
o zakázat neprůhledné megatendry
o posílit přírodě blízké hospodaření
o zavést povinnost stanovovat plán lovu podle škod na lesních porostech
o zavést mezinárodně uznávanou certifikaci FSC pro Lesy ČR s.p., která zaručuje
dodržování pravidel udržitelného lesního hospodaření
B. Vyšetřování kauz
Vznik parlamentní vyšetřovací komise ke kauze OKD
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2) Zrušení plošného sledování telefonů, stejně jako šmírování a cenzury
Internetu
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
nesouhlasíme s cenzurou internetu v § 82
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
zrušení povinnosti uchovávat povinně provozní a lokalizační údaje všech uživatelů internetu a
mobilních telefonů
Novela zákona o zpravodajských službách
Za klíčový považujeme řádný dohled nad všemi zpravodajskými službami parlamentem.
Nebudeme podporovat žádné návrhy směřující k oklešťování svobod uživatelů internetu.

3) Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože
vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody
Zákon č. 561/2004, Sb. školský zákon
Chceme zrušení ustanovení § 41(2)c) a 41(3)a).
Požadujeme změnu podmínek individuálního vzdělávání (IV) tak, aby nebylo třeba
předkládat řediteli školy závažné a explicitní důvody pro individuální vzdělávání.
Naopak ředitel školy by měl mít doklad závažných důvodů pro nepovolení IV. Takové legitimní
důvody jsou už uvedené v § 41(8) u okolností zrušení dříve povoleného IV.
§ 34(1), druhá věta a související ustanovení § 34a, 34b, 37(4), 182a(1)a) bod 2. a 3., 185(15)

Vyškrtnutí povinné předškolní docházky ze Školského zákona bez náhrady.
Při posuzování zřizování škol a jejich zařazování do rejstříku školských zařízení požadujeme důsledné
dodržování zákonných podmínek na straně úředníků MŠMT.
Úředníci MŠMT k zákonným podmínkám přidávají svévolně faktor “naplněnosti existujících škol v
regionu/obci”, což není podložené zákonem. Výsledkem je zdržení založení/zapsání škol o několik
kritických měsíců - některé školy tak nevzniknou, protože po vyřízení námitek nemají na vlastní
start dost času.
MŠMT má aktivně působit na veřejné školy a jejich zřizovatele i mimo velká města, aby na základě
místní poptávky rodičů zřizovaly třídy s alternativními způsoby výuky.
Piráti chtějí iniciovat vytvoření platformy napříč parlamentními stranami, která má dlouhodobě
působit jako moderátor celospolečenské diskuze o směřování a dlouhodobé vizi vzdělávacího
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systému v ČR. Chceme mít trvalou a aktivní roli v této platformě a zasazovat se o maximální
otevřenost a transparentnost jejích jednání.
Moderní vzdělávání
•

•
•

Zajištění a využívání IT pro výuku: Potřebná IT infrastruktura a související lidské zdroje pro
každou veřejnou školu. Podle České školní inspekce jsou na 95% škol nedostačující. Dále
jde o cílení části celoživotního vzdělávání učitelů na efektivní využívání IT ve výuce napříč
předměty/tématy.
Vzdělávání pro moderní dobu: Výuka kyberbezpečnosti včetně chování na sociálních sítích,
ochrana soukromí, kyberšikana a další.
Upřednostňování open-source software ve školství: Pro výuku, administrativu i
zabezpečení sítí – na úrovni zákona nebo ministerské vyhlášky. Prosazujeme svobodný
software pro celý veřejný sektor s výjimkou kritických bezpečnostních systémů.

Zákon č. 563/2004 Sb., § 6 až 12
U požadavků na vzdělávání odborníků z jiných než pedagogických oborů podporujeme návrat k
pedagogickému minimu, které bude učitel (vzděláním nepedagog) moci splnit již při práci-výuce na
ZŠ nebo SŠ.
Toto opatření má pomoci vyřešit akutní nedostatek učitelů v některých oborech a regionech.
Doplňování plnohodnotného pedagogického vzdělávání je pro nepedagogické odborníky
nelukrativní. Navíc současné vzdělávací programy učitelství potřebují zásadní reformu směrem k
modernosti, efektivitě a podle řady učitelů i zohlednění talentu.
Doplnění § 11(2)
Chceme uznání dlouholeté praxe v oboru za ekvivalent odborné (nepedagogické) kvalifikace,
především pro učitele učňovských oborů. Pedagogické minimum ať samozřejmě platí i zde.
Na úrovni MŠMT: Celoživotní vzdělávání (CŽV) učitelů (příp. Další vzdělávání pedagogických
pracovníků – DVPP) je nutnost pro zajištění dlouhodobé kvality vzdělávání, a proto chceme úpravy
motivující učitele k CŽV a k aplikaci nových kompetencí ve výuce. Každá škola musí svým učitelům
toto vzdělávání umožnit (placené studijní volno) a podporovat (finanční spoluúčast), zároveň nemá
být systém CŽV založený na povinnostech a represi, ani sloužit nějaké rigidní struktuře kariérního
postupu.
Zvýšíme výdaje na vzdělávání nad průměr EU, tj. 5 % HDP. Prosadíme zvýšení reálných platů učitelů
o 20 %.
Požadavek na státní rozpočet se závazným plánem vlády v jednotlivých letech. Současná cca 4 %,
chceme navýšit do tří let na 5% HDP (včetně dotace na vzdělávání na VŠ). Vedle zvýšení
tabulkových platů by peníze měly jít na osobní ohodnocení, celoživotní vzdělávání učitelů, splnění
podmínek pro modernizaci výuky IT, včetně její udržitelnosti, a na implementace moderního
programu výuky cizích jazyků pro žáky i učitele v rámci dalšího vzdělávání, resp. CŽV.
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Reálné platy učitelů chceme zvýšit o 20 % oproti stavu v březnu 2017, a to na MŠ, ZŠ a SŠ. Chceme
udržení reálné mzdy na stejné relativní hladině i v dalších letech.

5) Možnost darovat až 2000 Kč nezávislým médiím a projektům
odpisem z daní
Nejjednodušší řešení je další kolonka v daňovém přiznán. Po vepsání identifikačního čísla
obdarované instituce Finanční správa ověří, že poplatník zaplatil daně ve výši alespoň 2000 Kč a
poté zajistí převod dané instituci.
Seznam transparentních institucí, které mohou být obdarovávané musí být znám dopředu, aby se
předešlo možnému zneužití (včetně vyloučení rádoby-uměleckých médií založených pouze za
cílem čerpat tuto podporu).
•

•
•
•

•

Pod vedením MK vznikne registr organizací, které mohou být příjemci daru. Do něj se musí
organizace přihlásit. Podmínkou jsou alespoň dva roky v kulturní/mediální činnosti
doložené závěrečnou zprávou a údaji o transparenci a obratu, oboje ověřené auditorem.
V rámci daňového přiznání přibude kolonka, ve které je možné uvést IČ či jinou jasnou
identifikaci organizace, která má být obdarována primárně a která sekundárně.
Pokud osoba nepodává daňové přiznání, vyplňuje jej zaměstnavatel na základě přání
osoby.
Organizace je dále povinna v případě, že obdrží více peněz než 100% svého loňského
ročního obratu, přebytek vrátit. Pokud nemůže obdržet ani jako primární, ani sekundární
příjemce, peníze zůstanou MK a jdou na jasně určené grantové řízení, které podporuje
lokální kulturu.
Pokud chceme v důsledku dotlačit odluku státu a církve dokonale, tak je logické pohlížet
na církve a náboženské společnosti jako na poskytovatele kultury.

6) Aktivní účast na rozhodování v EU
•

Důsledný návrat k principu subsidiarity. Na EU úrovni rozhodovat o harmonizaci standardů
méně, ale efektivněji. Podporu institucí EU vidíme tam, kde jsou přínosné (společná
zahraniční politika či bezpečnost), naopak žádáme zjednodušení a odstranění takových
rozhodnutí, které vytipujeme praktičtější pro řešení na státní úrovni.

•

Česká republika by měla usilovat o prohlubování vnitřního trhu EU, jenž by měl být založen
na zachování a nedělitelnosti všech čtyř svobod EU. Zároveň se má podílet na řešení
problematiky daňových úniků a podvodů.

•

ČR by měla aktivně prosazovat myšlenku EU odpovědné za vlastní bezpečnost a obranu.
Bude-li to možné, chceme se zapojit do nově připravovaného systému PESCO (Permanent
Structured Cooperation in Defence)
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•

Tvorba společného digitálního trhu by měla vycházet ze zásady maximální svobody
koncového uživatele (co smí uživatel v jedné zemi, musí být možné ve všech).

•

Chceme prioritizovat i symbolicky činnost EU tam, kde je to možné. Tak, aby primárním
úkolem ministra byla např. celoevropská rada ministrů, nikoliv kampaň v krajích. Ministři
se zavážou že společná jednání na EU úrovni buď osobně nebo přes zmocněnce pokryjí. Od
všech ministrů očekáváme dobrou znalost cizích jazyků a schopnost účastnit se jednání
evropských institucí.

•

Vícerychlostní Evropu odmítáme. Nastane-li tato situace, chceme hledat cesty, jak se
zařadit do rychlejšího pruhu

•

Je potřeba zvýšit povědomí občanů o jejich možnostech, jak mohou ovlivnit fungování
Evropské unie – nejlépe rozsáhlou osvětovou kampaní. Taktéž na druhém stupni základních
škol a na středních školách by měl být kladen mnohem větší důraz než doposud na
vyučování občanské výchovy, v jejímž rámci by mělo být mladým lidem vysvětlováno, jaká
práva vůči EU mají a jak je mohou využívat. Osvěta je sice již nyní součástí osnov, ale časová
dotace věnovaná tomuto tématu je zatím malá.

•

Česká diplomacie nesmí posvěcovat případy, kdy obchod s vojenským materiálem probíhá
na úkor lidskoprávních závazků a cílů ČR nebo rozdmýchává vojenské konflikty.

•

Budeme tlačit na zefektivňování byrokracie a vystupujeme proti nesmyslnému plýtvání
jako např. neustálé cesty Evropského parlamentu mezi Bruselem a Štrasburkem.

•

Chceme důslednou revizi dotačních programů, odmítáme stavbu rozhleden v údolí a
golfových hřišť. Peníze Unie musejí být využívány pro řešení celoevropských problémů
nebo se vracet zpátky k jejím občanům.

•

EU musí ekonomicky více spolupracovat. Odmítáme vytváření daňových rájů. Podporujeme
vytvoření fiskální a sociální Unie a zavedení celoevropského základního příjmu v rozumné
výši.
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