
Náměty pro daňovou a 
sociální politiku Pirátů v době

krize

Vítězslav Praks, 606577286, 
xvitap@centrum.cz, skype: xvitap



…ač nejsem chemik, dovolil 
jsem si připravit příspěvek na 

ekonomické téma…



Když už nějaká hesla, tak toto:



„Požadujeme odluku státu a 
korporací“



…protože to je přesně to, co 
tzv. krizi vyvolalo a stále ji 

zhoršuje.



Oficiální vysvětlení o původu 
krize (subprime hypotéky) už

byly oficiálně odvolány



…není divu. Tolik černochů v 
USA ani v Africe není



Jaké jsou výhledy do 
budoucna?



Politici budou pokračovat v 
plundrování zbytků bohatství

ve veřejném sektoru. 



Jestliže je ve státních 
financích dlouhodobá ztráta…



…a jestliže si státy půjčují za 
podmínek, kdy ze dne na den 
může dojít ke změně splátek o 

více než 100%...



Jsem přesvědčen, že 
výsledkem může být jen 

bankrot.



Špatná ekonomická situace 
pak poslouží jako argument 

pro likvidaci veřejné
infrastruktury a sociálního 

systému



Hlavní problém nastává, 
pokud společnost ztratí

solidaritu s vlastními členy.



Solidaritu na té nejvíce „low
level“ úrovni.



Sociální systém mají i vlci 
(starají se o slabší)



U lidoopů vychovává
potomstvo celá tlupa



Tj. i u zvířat to funguje. Jen u 
lidí přicházejí fašisté s 

demagogickými hesly: „Každý 
za svoje“



Pokud se tato low-level
spolupráce mezi lidmi naruší, 

výsledkem budou nutně
ozbrojené konflikty 

společenských frakcí.



Kromě toho – fakt, že lidé
mezi sebou spolupracují, že 
funguje veřejná infrastruktura 
přináší četné benefity, jež se 
projeví v mnoha oblastech, i v 

ekonomickém aspektu.



Společnost zkrátka funguje.



Naopak chudé společnosti 
mají společný rys:



Nefunkční veřejnou 
infrastrukturu



Nefungují školy, cesty,internet, 
elektřina…



Kriminalita a násilí na ulicích



…A z toho důvodu pak z této 
situace ani už téměř není
možné sjednat nápravu, i 
kdyby lidé moc chtěli…



Připravme se na krach státu



Zařaďme do programu levné a 
efektivní nástroje sociálních 

programů.
Žádné populismy, ale základní, 

potřebné věci.



Velkoplošné ubytování pro 
chudé



…síť takových podniků



Hromadné dodávky jídla a 
šatů (kolik jídla se likviduje?!)



…bylo by možné propracovat 
logistiku…



Výše uvedený koncept 
napasovat na ideu základního 

příjmu…



Zajímavý příklad nového 
konceptu z Británie



V bývalých průmyslových 
zónách vzniká síť nových 

knihoven



Poskytujících zdarma 
jednoduché jídlo (chleba s 

máslem a marmeládou), WC a 
samozřejmě počítače s 

internetem,



Dětem nabízejí možnost hrát 
počítačové hry (stahují je z 
nebezpečných ulic, jsou v 
knihovnách v bezpečí před 

drogami) – ale samozřejmě je v 
dalších krocích přivádějí i k 

informacím a vzdělávání, včetně
klasických, ale hlavně

elektronických knih



Elektronické knihy a články jsou 
ostatně naše další šance: je 

technicky možné zajistit přístup 
ke všem informacím a vzdělání
pro jednoho každého člověka, 

bez ohledu na jeho sociální
situaci.



Je to komunitní sociální
politika? Je to boj proti soc. 

vyloučení? Je to kulturní
politika? Je to vzdělávání? 

Je to všechno dohromady…



Další téma…



Musíme se připravit na 
masivní stárnutí populace



Populace lidí, kteří budou 
připraveni o svůj majetek, 

jejichž důchodové systémy  
budou rozkradeny a zrušeny.



Co bude s těmi lidmi?



Musíme vymyslet způsob jak 
se o tyto lidi efektně postarat –
má-li zůstat naše společnost 

lidská.



Opět potřebujeme síť
vysokokapacitních center pro 
seniory po celé republice: Aby 
provoz byl levný a efektivní.



Pokud se nám to nepodaří
prosadit, staří lidé naplní

ulice…



V takové společnosti žít 
nechci.



Kde na sociální program vzít 
peníze?

Tj. daňová reforma



Neslibujme si od programu 
přehnané. Neexistuje žádný 

geniální nápad, který by 
zajistil „přes noc“ vyřešení
naší ekonomické situace. 



Je třeba posilovat kontrolu na 
všech úrovních, transparencí
bránit korupci, péči o rozpočet 

vykonávat soustředěně, 
neideologicky a odborně.



Čili opět heslo:
„Odluka státu a korporací“



Jestliže daň z dividend dle 
českého práva platí jen 
domácí investoři, nikoliv 

zahraniční, je něco v 
nepořádku. – Změnit!



Proč stále není zdaněn hazard? 
Nesplněný slib vlády.



Proč z jídla, léků,knih se platí
DPH a proč z obchodů se 

zlatem nikoliv?



Jestliže fyzické osoby 
„platí“ záporné daně, je něco v 
nepořádku. MF by toto mělo 

okamžitě řešit.



Stát ročně proinvestuje na 
zakázkách přes 800 mld



Pokud by všechny zakázky 
probíhaly veřejným tendrem, 
jak navrhují Piráti, kolik by se 

ušetřilo? 1/3? 1/2?



Kdyby byl funkční NKÚ, s kolika 
opravdu velkými korupčními 
kauzami by se nám podařilo 

pohnout?!
Kolik zakázek by mohlo být 
zrušeno pro zbytečnost…



Když si rodina půjčuje úvěr, 
fixuje si výši splátek na několik 

let dopředu.



Jak je možné, že státy si půjčují
za podmínek absolutně

floatových sazeb? Pak stačí
mediální útok na konkrétní stát, 
splátky vyletí na dvojnásobek a 

celý stát je v insolvenci.



Kdo (ve všech státech) 
sjednává půjčky za těchto 

podmínek?



Zde stát – my – vy – já –
přicházíme o peníze



Tyto peníze pak někde 
chybí…

…nejvíce v infrastruktuře…
kde pak působí jako brzda 

možností růstu.



Děkuji za pozornost.


