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ČPS – Česká pirátská strana

Žádost o podporu

Dovolujeme si Vás oslovit v rámci příprav naší politické strany k předčasným 
volbám do Parlamentu ČR na podzim roku 2009. 

Kdo jsme a čemu věříme?

Jsme nová politická strana, která si klade za cíl prosazování elementárního práva člověka na svobodné 
šíření  přijaté  informace  a  striktní  ochranu  soukromí  občana  jako  odraz  změněné  reality  informační 
společnosti 21. století. Více informací o našich cílech naleznete na http://www.ceskapiratskastrana.cz. 

Jedním z našich prvořadých cílů je utlumení vlivu mocných mediálních společností a ochranných svazů 
a liberalizace šíření audiovizuálních děl po Internetu. Proto usilujeme, mimo jiné, i o odstranění nebo 
alespoň revizi  a snížení  poplatků plynoucích OSA za reprodukci hudby v restauracích,  obchodech a 
dalších zařízeních. Požadujeme revizi autorského práva a ochranu svobody Internetu.

V neposlední řadě budeme tvrdě oponovat snahám o kontrolu života občanů státem pomocí čipů pro 
přístup k Internetu, implantovaných RFID čipů, mýtných systémů, systémů rozpoznávání tváře a SPZ 
napojených  na  nekontrolovatelně  se  šířící  kamerové  systémy  v  obcích  a  dalších  sofistikovaných 
technologií zneužívajících možnosti současné výpočetní techniky.

Česká pirátská strana je autentickou, odspoda občany založenou stranou liberálního zaměření. Naším 
obecným  cílem  je  malý  bezpečný  a  s  respektem  k  občanovi  a  přírodě  přistupující  stát  a  vysoká 
individuální  a  celospolečenská  zodpovědnost  každého  z  nás.  Požadujeme  zavedení  prvků  přímé 
demokracie do politických rozhodnutí.

O co Vás žádáme?

• Dovolujeme si Vás požádat o finanční dar ve výši, jakou uznáte za vhodnou na náš transparentní 
účet u družstevní záložny Fio 2100048174/2010. Náš účet není chráněn bankovním tajemstvím a 
informace o platbách jsou veřejně dostupné prostřednictvím Internetu. Jsme prvním politickým 
subjektem v ČR, který transparentní bankovní účet používá. Rozhodnete li se přispět navštivte 
stránku  http://www.ceskapiratskastrana.cz/pages/podporte-nas/financni-dary.php nebo  použijte 
VS 9909XXXXXXXX, KS 4714 a do políčka Poznámka uveďte Vaše celé jméno nebo název 
firmy,  úplnou  adresu  trvalého  bydliště  nebo  sídla  firmy a  datum narození  nebo  IČO. 
Potvrzení o poskytnutí daru lze získat pomocí formuláře na výše uvedené stránce.

• Rovněž  uvítáme,  rozhodnete-li  se  povolit  umístění  našich  propagačních  materiálů  ve  vašem 
zařízení. Přispějete tím ke zvýšení popularity strany, která je jiná, než ty ostatní. V případě zájmu 
nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@ceskapiratskastrana.cz

Na co využijeme Váš sponzorský dar?

Váš  dar  bude  využit  na  zaplacení  volební  kauce,  předvolební  propagaci  České  pirátské  strany a  k 
financování právních kroků na podporu našeho volebního programu. 

Děkujeme Vám za jakoukoli pomoc a přejeme Vám krásný, svobodný den.

Vaše Česká pirátská strana
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