
Stáhněte si nás do 
parlamentu

Hájíme svobodu nejen na Internetu

Česká pirátská strana
www.ceskapiratskastrana.cz

http://www.ceskapiratskastrana.cz/
http://www.ceskapiratskastrana.cz/


7 důvodů pro ČPS

Transparentní hospodaření a  povinné  zveřejňování  obchodních  smluv  mezi 
veřejnými institucemi  a  komerčními subjekty dokáže ušetřit  20-25% z veřejných rozpočtů.  V kontextu 

státního rozpočtu to znamená úsporu 200-250 mld a vyrovnaný rozpočet bez zvyšování daní.

Zodpovědnost úředníků za jejich práci a co nejjednodušší agendu na úřadech. Bez 
uvedení služebního zákona do praxe budou někteří úředníci mít nadále tendenci upřednostňovat vlastní 
zájem před výkonem úřadu.

Přímá demokracie a  decentralizace moci.  ČPS  je  přesvědčena,
že  v  informační  společnosti  lze  plně  využít  prvků  přímé  demokracie  a  tak  umožnit  převzetí  vyšší 
odpovědnosti za mocenské rozhodování občany. Požadujeme přímou volbu vysokých státních úředníků. 

ČPS požaduje také odvolatelnost všech veřejných představitelů volených občany v přímé volbě.

Svobodný Internet. Internet musí zůstat svobodný a nesmí být omezován. Vždyť je to
i  Vaše  moře!  Jakékoli  omezování  internetové  komunikace  a  využívaných  internetových  technologií 
znamená i omezování svobody informací a práva na ně. Svobodné informace jsou podstatou svobody 
projevu jako základu liberální demokracie.

Stop sledování občanů.  Jakékoli  monitorování  či  sledování  občanů  musí  být  striktně 
regulováno a kontrolováno a nesmí porušovat princip presumpce neviny. Omezování či sledování osoby 
jak  na  internetu,  tak  i  v  reálu  musí  být  soudně  přikázáno.  Je  neakceptovatelné,  aby  s  občanem,
a to z jakýchkoliv důvodů,  bylo nakládáno, jako s potenciálním pachatelem trestného činu,  nebo aby
o něm byly uchovávány informace, které přímo nesouvisejí s fungováním liberálně demokratického státu.

Požadujeme  dekriminalizaci sdílení děl  v  elektronické  podobě  za  účelem 
nekomerčního užití (přestupkové řízení namísto přemrštěných trestů). Nekomerční šíření díla nepůsobí 
majetkové škody, efekt šíření  díla má pro držitele majetkových práv kladnou bilanci.  konečným cílem

je legalizace nekomerčního šíření audiovizuálních děl.

ČPS také požaduje  zrušení některých  absurdních autorských  poplatků (např. za veřejnou 
produkci obsahu placeného z reklamy - komerční TV a rádia, poplatků z paměťových médií zakládajících 

presumpci  viny).  Kopírování  nezasahuje  do  práv  autora!  Kopírování není krádež! 
Kopírování je reklama pro autora!

Internet je naše moře ...
www.ceskapiratskastrana.cz

Kandidujeme ve všech krajích!  I Vy již máte koho volit...


