
Piráti – vybrané úkoly do voleb i po volbách 

 
Zavedeme daňovou správu s přátelským helpdeskem a call centrem jako v bance.  

 

Ochrana občanů před šikanou  
Živnostníci a e-shopy jsou pronásledováni státem, zatímco ročně z Česka plynou stovky miliard 

do daňových rájů.  

 
Zprůhledníme organizace jako je ŘSD zabývající se dopravní infrastrukturou. U každé veřejné 

zakázky chceme dlouhodobé záruky a kontroly. 

 
Zisk vytvořený v Česku bude u nás i daněn: Zlepšíme pravidla, dohled a sankce v případě 

vyvádění zisků. 

 
Omezíme daňové ráje a odkryjeme vlastníky nejen v Karibiku: Podpoříme jednotný daňový 

základ firem v EU. Zabráníme vlastníkům firem schovávat se za anonymní struktury 

 
Chceme veřejné zakázky průhledně a bez byrokracie. Naučíme veřejnou správu chovat se jako  

řádný hospodář, viz protikorupční strategie. 

 

Solidarita s potřebnými 
•  

Zjednodušení dávek. Místo příspěvků v hmotné nouzi a podpory v nezaměstnanosti jedna dávka.  

Důstojný život těm, kdo nemohou pracovat, práce se ale musí vyplatit. 

•  

Státní podpora rodin s dětmi do jedné plošné dávky bez prokazování příjmu či žádosti o daňové  

odpočty. Zálohové výživné, pokud druhý rodič neplatí včas. 

•  

Konec obchodu s chudobou, obecní sociální bydlení místo příspěvku na bydlení. 

•  

Ne „děcáku“ - děti a mládež mají žít v rodině nebo domácím prostředí. Sociální služby v 

přirozeném prostředí - místo ústavů terénní a ambulantní péče. Podpora domácí péče a pro 

pečující rodiny. 

Důchodový systém 
•  

Zaručený minimální důchod, zvýšení důchodů nižších než 75 % minimální mzdy. Vyšší podíl  

solidární složky důchodů. Valorizace dle indexu životních nákladů důchodců. 

•  

Současný systém vylepšíme. Stát nabídne víc možností dobrovolného spoření s garancí. 

A něco navíc: 
•  

•  

Docenění sociální práce, srovnání mezd ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. 

Prohloubení mezirezortní spolupráce. 

•  

Necháme experty zpracovat analýzu jak zvládnout budoucí společenské změny. Variantou je  

základní příjem v rámci EU. 

 

………………………………………………………………………………………………... 
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. 

 
 

Volební program - ČERNÉ NA BÍLÉM 

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. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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. 
•  
Podpoříme 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. 
•  
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: Zrušíme EET pro e-shopy, platby kartou a drobné podnikatele. 
 



Politici slibují modré z nebe, světlé  

zítřky a další prázdná hesla. Piráti  

nabízí jasné a konkrétní cíle – černé  

na bílém. Pusťte nás na ně!“ 
Ivan Bartoš, předseda Pirátů 
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