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Program Pirátů pro volby do sněmovny 2017 

Informatika 
Digitalizace je služba pro občany, k nimž budeme přistupovat jako k váženým 
klientům. Zbavíme se monopolních dodavatelů technologií vysávajících veřejné 
rozpočty. Tím digitalizaci Česka zrychlíme a zlevníme.  

Méně papírů = víc volného času 
● 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. 

● Bude to fungovat: Každá nová služba bude podrobena důkladnému 
testování a nespustí se, pokud ji nezvládne ministr osobně. Služby musí mít 
jasný přínos pro občany, a ten bude průběžně vyhodnocován. 

Vyšší kvalita za méně peněz 
Zřídíme ministerstvo informatiky, které: 

    
● Ohlídá potřebnost a kvalitu návrhů služeb: Zamezíme opakování kauz 

typu Opencard, Registr vozidel nebo EET. 
● Nastartuje digitální, uživatelsky přívětivý stát: Chceme digitalizaci jako v 

Estonsku nebo ve Velké Británii. 
● Vytvoří a prosadí standardy: Služby poskytované státem budou jednoduché 

a funkční. Propojíme služby a registry, aby skutečně obíhala data, ne občan.  
● Garantuje kvalitu služeb: Dáme dohromady ten nejlepší tým IT specialistů; 

nebude ale přebírat agendu IT za jiné úřady. 
● Zajistí, že digitalizace skutečně proběhne: Budeme uplatňovat princip: 

„vize je centralizovaná, procesy jsou decentralizované.“  
 
 
A něco navíc: 

● Prosadíme kvalitní otevřená data (open data): Pomůže to nastartovat 
ekonomiku a zvýšit kvalitu služeb v soukromém i veřejném sektoru.  

● Podpoříme rozvoj open-source software, ve školách i na úřadě: Budeme 
tak následovat USA, UK a státy EU, které již jeho výhody využívají. 

● Zvýšíme kyberbezpečnost státních systémů: A to bez zbytečného 
šmírování občanů.  

● Budeme požadovat zodpovědnost dodavatelů za chyby v jejich 
produktech a službách. 

● Ubráníme svobodu Internetu. Zachováme síťovou neutralitu. 
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Finance 

Zjednodušíme daňový systém a snížíme zdanění práce. Zlepšíme výběr daní 
zejména u subjektů, které z Česka vyvádějí stovky miliard v nezdaněných ziscích.  

Nižší zdanění práce a spravedlivé daně 
● Daně: Jde to i jednoduše! Zavedeme skutečně rovnou daň – stejnou sazbu 

celkového zdanění práce (včetně odvodů) pro všechny příjmové skupiny. 
Slevu na dani ponecháme v současné výši.  

● Snížíme sazbu zdanění práce o 1,6 procentního bodu: Zaměstnanec s 
průměrnou mzdou díky tomu ušetří přibližně 7 500 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. 

● Zahájíme diskuzi o změnách daňových sazeb v souvislosti s robotizací. 

Stop vyvádění zisků nadnárodních firem 
● Zisk vytvořený v Česku bude u nás i daněn: Zlepšíme pravidla, dohled a 

sankce v případě vyvádění zisků. Posílíme motivaci firem, aby větší část zisku 
investovaly u nás či rozdělily zaměstnancům. 

● Omezíme daňové ráje a odkryjeme vlastníky nejen v Karibiku: Podpoříme 
jednotný daňový základ firem v EU. Zabráníme vlastníkům firem schovávat se 
za anonymní struktury. 

● Více zdaníme regulovaná odvětví: Podpoříme sektorovou daň pro banky, 
telekomunikace, vodárny a jiné firmy, které tvoří monopolní zisk a typicky ho 
odvádí do zahraničí. Dosadíme silné vedení regulačních úřadů, které se 
nenechá zlobbovat a dohlédne, že daň nedopadne na spotřebitele.  

● Zvýšíme poplatky za těžbu národního bohatství. 
 
A něco navíc: 

● Vytvoříme stabilnější prostředí: Schválíme maximálně jednu zásadní 
změnu daňových zákonů za funkční období.  

● Nepodpoříme nezodpovědné zadlužování budoucích generací. 
● Zlegalizujeme konopí a zdaníme jeho prodej: Zdanění přinese do rozpočtu 

dle odhadu 3,2 mld. korun, viz stanovisko. Drobné pěstování bude 
osvobozeno od daní.  

● Omezíme EET: Podle nás by se EET nemělo vztahovat např. na e-shopy, 
platby kartou a drobné podnikatele. 
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Zdravotnictví 
Pacient bude váženým klientem s reálnou možností informované a svobodné volby. 
Digitalizace změní zdravotnické bludiště na přívětivý systém. Zavedeme jasná a 
důsledně dodržovaná pravidla včetně ochrany zdravotních údajů.  

Rozhoduje zájem pacienta a ne farmaceutické společnosti 
● Prosadíme transparentnost: Došlápneme si na farmaceutické firmy, které 

korumpují lékaře, aby předepisovali jejich výrobky, zpětné bonusy a 
nehospodárné nákupy. 

● Chceme dostupná léčiva a pomůcky za jasnou cenu: Zavedeme 
srovnávač doplatků na internetu, podpoříme veřejný výzkum. 

● Umožníme volbu: Dáme možnost připlatit si za nadstandard a využívat 
služby osvědčené v zahraničí (např. porodní asistentky). 

● Propojíme zdravotní a sociální systém v dlouhodobé péči: Narovnáme 
platby za stejné služby v LDN a domovech seniorů. Podpoříme hrazení péče 
v domácím prostředí a právo na důstojný odchod ze života. 

● Podpoříme regulovanou legalizaci konopí pro léčbu i rekreační užívání: 
Látky méně rizikové než alkohol a tabák by měly být legální. Prosazujeme 
však přísnější pravidla pro související reklamu.  

Vstřícné pojišťovny zajistí nejmodernější péči 
● Rozšíříme nabídku: Zdravotní pojišťovny (mimo VZP) se budou moci 

odlišovat rozsahem hrazených služeb a mírou spoluúčasti a příplatku k 
pojistnému (se zákonným základem a limitem). 

● Umožníme veřejnou kontrolu bez zákulisního politikaření: Umožníme 
přímou volbu zástupce pojištěnců do dozorčí rady zdravotní pojišťovny. 

● Nastavíme jasná pravidla: Prosadíme spravedlivé úhrady nemocnicím 
namísto dotací vyvoleným a nesystémových záplat. 

Smysluplná digitalizace bez šmírování 
● Zavedeme bezpečné sdílení elektronické dokumentace: Jen se svolením 

pacienta a přes šifrované úložiště zdravotní pojišťovny. 
● Budeme zveřejňovat informace o kvalitě a hodnocení služeb. 

Lepší podmínky pro zdravotnické pracovníky 
● Zvýšíme finanční ohodnocení a osobní bezpečnost. 
● Snížíme nadbytek přesčasů a přetížení administrativou. 
● Vyřešíme dlouhodobé problémy: Zaměříme se na oblasti vzdělávání, 

kompetencí a nejasných odpovědnosti za chyby. 
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Kultura 
 
Cílem Pirátů je podpora kultury a lidí, kteří ji vytvářejí. Podpoříme knihovny, galerie, 
divadla či muzea, která budou splňovat podmínky průhledného hospodaření.  
Svobodná společnost je pestrá, a taková je i její kultura. 

Zajistíme financování kultury 
● Dáme vám slevu na dani až 2000 Kč, pokud darujete peníze na kulturu: 

Obdarovat budete moci libovolnou neziskovou instituci, která má průhledné 
financování a pěstuje kulturu nebo jinou veřejně prospěšnou činnost.  

● Veřejnoprávní média slouží všem: Zrušíme koncesionářské poplatky. 
Příjem ČT a ČRo nahradíme podílem na výběru DPH a příjmy z reklamy. 
Omezíme politické tlaky na vedení televize a rozhlasu, viz stanovisko. 

● Malá města a venkov mají právo na živou kulturu: Změníme politiku 
podpory kultury tak, aby se neodehrávala prakticky výhradně ve velkých 
městech. Dotace nesmí být dostupné jen pro  kulturní instituce a firmy ve 
větších městech. 

Dáme autorskému právu smysl 
● Nechceme porušovat práva autorů a umělců, ale přizpůsobit pojetí 

autorského práva digitálnímu věku. Podporujeme tvořivost, sdílení a férovou 
odměnu autora za komerční užití jeho díla. 

● Zrušíme nadvládu OSA nad umělci. Zrušíme povinnost umělců oznamovat 
svůj koncert OSA 20 dní předem. Umělec nesmí být nucen platit poplatek za 
koncert, kde hraje vlastní hudbu.   

● Ušetříme domácnostem i podnikatelům stovky milionů: Zlevníme 
elektroniku zrušením poplatku za prázdná média. Hospodský nebude muset 
platit poplatek za rádio a televizi - zaplatí ho vysílací stanice. Výrazně snížíme 
nebo zcela zrušíme poplatky pro školy, výzkum a nekomerční aktivity.  

● Na úrovni EU zahájíme diskusi o zkrácení copyrightu: Původně trval 
copyright 14 let od zveřejnění díla, s možností prodloužení na dvojnásobek. 
To je dostatečná doba na vytvoření finančního zisku z díla. 

Dostupné kulturní bohatství 
● Díla z grantů budou po 2 letech uvolněna k nekomerčnímu užití: Dohoda 

na uvolnění díla bude podmínkou dotace z veřejného rozpočtu na vznik díla. 
● Podpoříme dobrovolné vstupné ve veřejných muzeích a galeriích. 
● Zdigitalizujeme maximum českých knih: Na Internetu zpřístupníme všem 

občanům bezplatně knihy, u kterých vypršela majetková práva. 
● Zavedeme povinný elektronický výtisk.  
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Průmysl a obchod 
Chceme z České republiky udělat ekonomického tygra.  Žije mezi námi spousta 
chytrých a kvalifikovaných lidí, abychom se vrátili zpět mezi technologické velmoci.  

Česko jako ekonomický tygr Evropy 
● 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.  

● Přijmeme 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. 

Podpora drobných podnikatelů v době robotizace 
● Budeme podporovat drobné a inovativní podnikatele: Pobídky nepatří 

zahraničním montovnám, ale podnikům s velkou přidanou hodnotou, které 
zde platí daně. 

● Přestaneme házet podnikatelům klacky pod nohy: Zavedeme jednotné 
elektronické podání i sdílení spisů a inkasní místo, bezplatné technické 
normy. Snížíme byrokracii a počet razítek ve stavebním řízení a zrychlíme 
soudy.  

● Zjednodušíme komunikaci s úřady: Podnikatel bude přehledně informován 
o všech povinnostech. Počítačové programy na jejich plnění budou zdarma. 

● Zpracujeme prognózy dopadů robotizace na ČR: Přijmeme nutné změny 
zákonů, abychom se na ni připravili a aby občané a podnikatelé vydělali. 

Férové mobilní tarify a levný internet 
● Zajistíme snížení cen volání a dat. Zastavíme lobbing telefonních operátorů. 

Inspirujeme se v Polsku a donutíme trh mobilních operátorů ke konkurenci. 
● Evropské dotace na lepší Internet rozdělíme bez narušení tržního 

prostředí: K dispozici je 14 miliard korun. 
● Razantně zpřísníme sankce vůči firmám cíleně poškozujícím zákazníky. 

Dostupnější energie 
● Snížíme ceny koncovým odběratelům: Spravedlivě rozdělíme náklady na 

výrobu a přenosovou síť. Zastavíme podporu velkým solárním parkům a 
bioplynkám.  

● Zachováme programy pro úsporu energie v budovách, kotlíkové dotace 
a podpoříme energetickou soběstačnost. K podpoře musí mít přístup i 
domácnosti (např. solární panely na střechách) a drobné podnikatele.  

● Zaměříme se na inovace v jaderné energetice: Viz dlouhodobý program. 
● Nesouhlasíme s prolomením limitů těžby uhlí. 
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Spravedlnost 
Chceme efektivní justici, která slouží spravedlnosti, nikoliv formalitám, nebo dokonce 
ochraně zločinců pomocí právních kliček.  
 
Zodpovědní soudci 

● Prosadíme otevřený výběr: Kandidáti na soudce budou vybíráni ve 
veřejných výběrových řízeních za jasných podmínek.  

● Zařídíme větší transparentnost: Na soudce se musí vztahovat zákon o 
střetu zájmů, veřejná majetková přiznání, veřejný diář schůzek a lobbingu, 
prověrka NBÚ.  

● Zavedeme veřejnou kartu soudce: Se záznamy o jeho osobě a výsledcích, 
hodnocení jeho práce nejméně jednou za 5 let s možností postihu a odvolání 
soudce. Pravomoc k tomu bude mít kárný senát, kde by měla být většina 
ne-soudců. 

● Chceme osobní zodpovědnost za excesy při vydávání nezákonných 
rozhodnutí: Odpovědnost posoudí soud vyššího stupně, který shledá exces.  

 
Rychlejší přístup ke spravedlnosti 

● Prosadíme rychlé řešení situace dlužníků s více exekucemi: Sloučením 
exekucí dle místní příslušnosti dlužníka s přiměřenou srážkou z chráněného 
bankovního účtu. 

● Zavedeme elektronický soudní spis: Prosadíme judikáty na Internetu a 
další online služby. 

● Podpoříme zjednodušení soudní soustavy: Jen tři úrovně.  
● Přeneseme více věcí na správní úřady, stejně jako je tomu například v 

telekomunikacích (ČTÚ). Soudní přezkum rozhodnutí bude zachován. 
● Omezíme důvody, kdy začíná řízení od znova. Typicky věci vrací odvolací 

soud. Ten by se případu „nezbavil“, ale musel by chybu sám napravit. 
● Umožníme hromadné žaloby a přednostní jednání o věci s dopadem na 

více lidí. 
 
Efektivní stíhání zločinců a náprava odsouzených 

● Odpolitizujeme státní zastupitelství. 
● Inspirujeme se zeměmi s fungující spravedlností při přípravě trestního 

řádu: Zamezíme zbytečnému opakovaní důkazů, nežádoucím formalitám a 
kličkám, kvůli kterým unikají zločinci a politici usvědčení z korupce. 

● Podpoříme lepší zajištění majetku trestně stíhaných: Zvýšíme důraz na 
peněžité tresty a propadnutí majetku. 

● Podpoříme alternativní tresty s přínosem pro společnost, programy pro 
nápravu, návrat do společnosti a prevenci recidivy. 
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Vnitro a otevřený stát  
Naší vizí je důvěryhodný stát, který se občanům zodpovídá za kvalitu veřejných 
služeb. Důsledné uplatňování transparentního přístupu ze strany státních institucí 
podpoří důvěru lidí i firem. Důsledkem otevřeného státu pak je omezení korupce. 
 
Boj proti korupci nejen na papíře 

● 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. 

● Opravíme služební zákon: Odpolitizujeme státní správu a ochráníme 
oznamovatele korupce. 

● Rozšíříme působnost NKÚ na celý veřejný sektor: Zrychlíme jeho kontroly. 
● Další body jsou v protikorupční strategii Pirátů. 

 
Otevřený stát a kvalitní veřejná správa 

● Chceme průhledná a veřejná výběrová řízení na všechny veřejné funkce. 
● Omezíme duplicity, zjednodušíme procesy a zvýšíme kvalitu služeb: 

Zavedeme procesní audity a standardy kvality s pravidelným vyhodnocením. 
● Zrychlíme projednání pochybení veřejných činitelů: Posílíme účast 

veřejnosti. 
● Všechny veřejné instituce převedeme na transparentní organizace.  
● Razantně zjednodušíme žádání o informace. Viz věcný záměr zákona. 
● Změníme tabulkový systém odměňování ve veřejné správě: Přizpůsobíme 

odměňování soukromému sektoru a přilákáme špičkové odborníky. 
 
Profesionální policie 

● Chceme vyloučit politické ovlivňování policie: Budeme důsledně 
kontrolovat a interpelovat ministra vnitra. 

● Podpoříme kariérní růst policistů: Posílíme bonusy policistů a zaměříme se 
na zlepšení manažerských schopností vedoucích pracovníků. 

● Omezíme buzeraci občanů: Jsme proti přehnané represi, zneužívání 
plošných prohlídek a plošnému sledování komunikace. 

● Rozvážeme ruce pro práci v terénu. Dáme peníze na větší automatizaci 
trestního řízení a omezíme jeho přebujelé formality (viz program v justici). 

 
A něco navíc: 

● Hájíme racionální přístup v řešení uprchlické krize: Odmítáme extrémní 
požadavky, viz stanovisko k migraci. Podpoříme pomoc co nejblíže místům 
konfliktů či humanitárních krizí. 

● Podpoříme zavádění prvků přímé demokracie: Přímou volbu a 
odvolatelnost starostů (viz návrh), celostátní referendum, občanské veto a 
neslučitelnost více funkcí vykonávaných na plný pracovní úvazek. 

● Na zbraně nesahat. Platné zákony o držení zbraní považujeme za vyvážené. 
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