
ÈESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

                              16 dùvodù proè volit Èeskou pirátskou stranu

  1.Mlèení znamená souhlas – Nejít k volbám neznamená nesouhlas s podobou 

stávající politiky, ale naopak zelenou pro zloèince, kteøí již 20 let drancují státní kasu. 
Pokud váš hlas dáte neparlamentní stranì a i pøesto propadne, bude alespoò vidìt v 
kolonce ostatní. Podíl hlasù pro neparlamentní strany ve volbách do EP èinil 22,29 %. 
Není to jasný signál pro politiky, že dìlají nìco špatnì?
2. Levice èi pravice - Èeská pirátská strana odmítá dìlení politického spektra na levo-
pravé a považuje ho za bezpøedmìtné. Èlenové ÈPS zabírají názorové spektrum nejen 
vlevo, vpravo a uprostøed ale také vepøedu, vzadu, nahoøe i dole! Jediné dìlení, které 
uznáváme, je hloupo-chytré. Souèasní politici nám svou hloupost dokazují každý den.

3.Státní dluh – ÈPS má øešení na vyrovnaný rozpoèet. Tím je mj. transparentní 

hospodaøení a povinné zveøejòování obchodních smluv mezi veøejnými institucemi a 
komerèními subjekty. Podle Transparency International podíl nehospodárnosti a tedy i 
skrytých korupèních výdajù státních úøedníkù èiní 20-25 % veøejných rozpoètù. To jen v 
pøípadì státního rozpoètu Èeské republiky znamená èástku 200 mld. Státní dluh má být 
navýšen o neuvìøitelnou èástku 200mld. korun. Pouze plnì transparentní hospodaøení 
státu umožní razantnì snížit extrémnì rychlé navyšování dluhu. Toto je jasná odpovìï 
na otázku „Kde na to chcete vzít?“

4. Volební pat – Média vzhledem k vývoji pøedvolebních prognóz již dnes pøedpokládají 

vznik politického patu nebo velké koalice. Máte tak jistotu, že pokud budete volit 
ODSÈSSD, váš hlas nic nezmìní. Volba neparlamentní strany je jediná možnost jak 
rozbít modrooranžový korupèní pakt.
5. Zajištìní základních obèanských práv a svobod v dobì Internetu. ÈPS prosazuje 
právo na soukromí, právo na svobodnou práci s Internetem a svobodu projevu. Je nutné 
zabránit monitorování pohybu osob, zneužívání jejich osobních údajù a stále rostoucí 
cenzuøe projevu. Nebezpeèných trendem je snaha o prosazení takových zákonù v rámci 
EU, které umožòují odpojovat obèany prakticky bez soudu až na pùl roku od internetu. 
Internet musí zùstat svobodný a nesmí být omezován, vždy� je to i vaše moøe!
6. Revize autorského zákona. Naší cílem není odøíznout umìlce od pøíjmù, ale naopak 
odøíznout o pøíjmù skuteèné zlodìje, tedy autorské svazy. Ochranný svaz autorù (OSA) 
podle oficiálních èísel sám spotøeboval 130mil. korun, kolik jsou její skuteèné pøíjmy a 
tedy i nepøiznané výdaje, však peèlivì kryje. Ose platíte poplatky z každého pamì�ového 
média, tiskárny, toneru, papíru a pøesto jste i vy PIRÁT! ÈPS prosazuje transparentní 
nakládání s pøíjmy z autorských odmìn, zrušení nesmyslných poplatkù (napø. za veøejnou 
produkci obsahu placeného z reklamy - komerèní TV a radia), dekriminalizace šíøení díla 
v elektronické podobì za úèelem nekomerèního užití (pøestupkové øízení namísto 
pøemrštìných trestù). Umìleckou tvorbu považujeme za bohatství celé spoleènosti. 
Chceme tak ve spolupráci s autory hledat øešení výhodné pro všechny.
7. Reforma veøejné správy. Naším cílem je významné zprùhlednìní státních financí. 
Prosazujeme maximální využití moderních technologií pro pøístup k informacím a kontrolu 
veøejné správy. Chceme zodpovìdnost úøedníkù za jejich práci a co nejjednodušší
    agendu na úøadech, napø. aby si úøad sám zajistil  doklady od ostatních úøadù.
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  8. Pøímá demokracie a decentralizace moci. ÈPS považuje za nutné využít prvkù pøímé 
demokracie jako zpùsobu pøiblížení správy vìcí veøejných obèanùm. Požadujeme závazné 
obecné referendum, zejména v otázkách národní suverenity (radar, Lisabon atd..). Dále 
požadujeme pøímou volbu vysokých státních úøedníkù. ÈPS požaduje odvolatelnost všech 
veøejných pøedstavitelù volených obèany v pøímé volbì, stejnì tak i posílení pravomoci 
senátu v podobì možnosti nepøehlasovatelného veta rozhodnutí poslanecké snìmovny. 
Jako naplnìní požadavku ÈPS na existenci malého, efektivního a výkonného státu 
požadujeme maximální pøesun pravomocí na místní úroveò.
9. ÈPS nejsou zelení, ale ani ekologiètí ignoranti – Ekologii bereme jako dùležitou 
souèást lidského života. Za nejlepší nástroj v boji proti devastaci planety považujeme 
moderní technologie. Proto chceme více penìz pro vìdu a výzkum a také prosazujeme 
jadernou energetiku jako v souèasnosti nejèistší zpùsob získávání energie a jediný známý 
nástroj proti možné energetické krizi. Odstavením uhelných elektráren by se naopak ušetøily 
prostøedky na nápravu škod na klimatu. Ty je pak možné investovat do obnovitelných zdrojù.
10. Žádná koalice - Èeská pirátská strana se usnesla, že pro volby v roce 2009 nevstoupí 
do pøedvolební ani povolební koalice. ÈPS již v èervenci odmítla nabídku Strany zelených. 
Naším cílem není další povolební krize ani vzdání se zodpovìdnosti, ale naopak chceme 
zmìnit podobu stávající politiky. Zachováme si tak možnost hlasovat podle svého programu.
11. Politická korupce – Kauza „Toskánsko“ je jen jedním z mnoha pøípadù, kdy veøejnost 
odpouští politikùm korupci obrovských rozmìrù. Jako odmìnu za svou toleranci ke korupci 
se obèané naší zemì nechávají zadlužovat o 6342 Kè za vteøinu! Politici si užívají na úèet 
budoucích generací a pøipravují pro naše dìti novou krizi. Mnohem hlubší, než si kdokoliv z 
nás dovede pøedstavit.
12. Volební prognózy - Jsou zpravidla zpracovány na vzorku 1000-1200 respondentù. 
Statistická chyba se uvádí kolem 1,5 %, ale pøi takto malém vzorku mùže být i výraznì vyšší, 
obzvláštì u nových stran. Kdyby vyšla „seriózní“ prognóza uvádìjící, že ODS a ÈSSD mají 
preference pod 5%, ztratily by tyto strany možná i polovinu hlasù. Opaèná situace nastala 
minulé volby se SZ. Nenechte se ovlivnit prognózou a volte podle sebe. Sami tak 
rozhodnete, kolik procent komu náleží.
13. Každý hlas má význam – Pøi stejné volební úèasti jako o loòských volbách staèí ÈPS 
cca 270.000 hlasù, aby se dostala do snìmovny. Pokud obvykle k volbám nechodíte, má 
právì váš hlas velkou váhu. Tentokrát opravdu i vy mùžete nìco zmìnit!
14. Pøímá demokracie místo slibù– nemusíte být èlenem ÈPS, abyste mohli ovlivòovat její 
èinnost. I jako sympatizant strany máte možnost úèastnit se diskuse na obecná témata a 
hlasovat o nich. Názor veøejnosti nás zajímá.
15. Mediální masáž - Pøed volbami média zvolila strategii DUEL, tedy buï ODS a nebo 
ÈSSD. Prostor témìø nedostávají ani menší parlamentní strany, natož pak strany 
neparlamentní. Prognózy vám podstrkují na výbìr pìt stran, kandiduje jich však 22. 
Uvìdomte si, že volit menší zlo poøád znamená volit zlo. Hlas, který vhodíte do volební urny, 
je vaše jediná možnost ovlivnit politické dìní v této zemi. Není to málo?
16. Noví lidé - Z Internetového moøe vyplula na svoji první výpravu loï plná nových lidí, 
nezatížených politickou minulostí. Nastal èas nahradit ty, kteøí jsou napojeni na
 zájmové skupiny, kteøí jsou zkorumpovaní, a kteøí již ve vysoké politice strávili desítky let a
      jsou tímto odtrženi od problémù svých volièù. Pomozte nám vyvìtrat ve snìmovnì!
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