Petice České pirátské strany ze dne 3. srpna 2017

„Za kontrolu moci a mocných“
Určena Vládě České republiky, Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu
České republiky, Zastupitelstvu hl. m. Prahy a zastupitelstvům krajů
Odhadujeme, že kvůli korupci v Česku mizí 100 miliard korun ročně, které jsou potřeba na silnice, školy, nemocnice a financování důchodů.
Tyto peníze končí na účtech firem v Karibiku a v pochybných podnikatelských projektech.
My, níže podepsaní občané České republiky, v této petici žádáme, aby Parlament přijal zákony pro kontrolu moci a mocných, podle těchto
požadavků:
1. Podmínkou státní dotace pro politické strany musí být 100% průhledné fungování politické strany a jejích dceřiných firem, tedy aby
zveřejňovaly smlouvy, účty, účetnictví i kontakty s lobbisty.
2. Řízení všech organizací veřejné správy a veřejných podniků musí být odborné, průhledné, bez střetu zájmů, bez politických trafik, se
zapojením nestranných expertů a s průhlednými výběrovými řízeními.
3. Smlouvy musí být zveřejňovány ve státním registru smluv, a to včetně smluv ČEZu a Českých drah, které mají dnes výjimku. Občanům
musí být poskytovány informace o hospodaření a činnosti celé veřejné správy a všech veřejných podniků.
4. Politici, soudci i státní zástupci musí uveřejňovat svá daňová přiznání pod hrozbou propadnutí majetku. Za své excesy a vydávání
nezákonných rozhodnutí musí nést osobní hmotnou zodpovědnost.
5. Nezávislost a neovlivnitelnost státních zástupců musí být zaručena zákonem. Požadujeme reformu trestního řádu, která vyjde z úpravy
v těch státech, které zvládají stíhat svoje zločince.

Petici sestavila, zadala a zpracovala Česká pirátská strana.
Petiční výbor:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátů a databázový architekt
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, právník a člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Piráty
Ing. Dana Balcarová, manažerka a ekoložka, zastupitelka Prahy 9
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.
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Petici sestavila, zadala a zpracovala Česká pirátská strana. Podpisy vybírají její dobrovolníci po celé České republice. Petiční výbor zastupuje:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, právník a člen Zastupitelstva hl. m. Prahy za Piráty. Pokud vyplníte e-mailovou adresu, budeme vám posílat
newsletter o aktivitách České pirátské strany (cca 1 za měsíc).

