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Přispívej podle svých schopností, čerpej dle svých potřeb!
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SDÍLENÍ

Každý přispívá dle svých možností a 
může čerpat dle svých potřeb.



 

SPOLEČNOST A TECHNOLOGIE
● Průmyslová revoluce → vyšší produktivita → 

úspora práce →
● vyšší zisk → sociální rozdíly → sociální napětí → 

nepokoje, revoluce a války
● zkrácení pracovní doby → nové produkty → růst 

životní úrovně (také:majetkové reformy, sociální přerozdělování)

● Informační revoluce → vyšší produktivita → 
úspora práce → ???



 

TRH A SPOLEČNOST

Získej maximum zdrojů s vynaložením 
minimální námahy

● Trh → vyšší produktivita → úspora práce → vyšší 
zisk – sociální rozdíly → sociální napětí → nepokoje, 
revoluce a války)

● Společnost → sdílení zdrojů → více znalostí → větší 
pohodlí – ztráta motivace → zpomalení produkce → 
nedostatek produktů → nespokojenost



 

TRH A SPOLEČNOST

Růst životní úrovně 

Ekonomický rozvoj 

SVOBODNÝ TRH

Sociální nerovnost

Společenská nestabilita



 

TRH A SPOLEČNOST
● Motivace k práci ← trh
● Sociální přerozdělování → nižší motivace
● Systém přerozdělování musí natolik motivovat 

k práci, že ji vykonává přesně tolik lidí, kolik je 
zapotřebí k vytvoření zdrojů pro všechny. 

● Současně musejí být pracující (podnikání je také 
práce) spokojení a ostatní netrpí nedůstojnou nouzí a 
mají mnoho příležitostí svoji situaci změnit. 



 

SOUČASNÝ STAV

● Přizpůsobování trhu zájmům korporací 
← důsledek koncentrace kapitálu

● Globální konkurence na pracovním trhu 
← objektivní vývoj

● Lokální propojení ekonomiky a politiky 
← důsledek lidských vlastností

GLOBÁLNÍ ZISKY KORPORACÍ
 

LOKÁLNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ STÁTU



 

INTERNET A EKONOMIKA



 

NOVÁ SITUACE ŽÁDÁ NOVÁ ŘEŠENÍ
● Současný systém přestává fungovat
● Konec nadvlády světového finančního systému

● Odmítnutí dluhů – Neplatit a nezadlužovat se

● Nezávislá měna – Řízené emise peněz a digitální měny

● Obnovení tržní soutěže
● Žádná daň z práce a ze zisku
● Progresivní daň z kapitálu

● Sociální stabilita
● Všeobecný základní příjem



 

APLIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
A)Konstruktivní opozice – odmítání účasti na systému, 

ale podpora tomu, kdo bude ctít svobodu Internetu a 
přistoupí na transparentní koncepci státu.

B)Vítězství ve volbách
A) v České republice

B) v několika zemích

C) v hodně zemích

C)Po revoluci nebo 3. světové válce



 

KONCEPČNÍ CÍLE

1. Odmítáme sloužit existujícímu globálnímu finančnímu 
systému. Finanční spekulace nepřinášejí žádný reálný 
užitek. Parazitují na procesu směny a znevýhodňují 
subjekty (firmy a občany) vytvářející reálné zdroje. 
Spekulanti získávají zdroje, aniž by cokoliv vytvářeli. 
Ekonomika státu se bez nich snadno obejde. 
Prosazujeme maximální omezení a zdanění finančních 
spekulací. 



 

KONCEPČNÍ CÍLE

2a. Přiměřené množství peněz v ekonomice reguluje 
nezávislá, ale státem vlastněná Národní banka. 
Navyšování peněz v ekonomice vykonává především 
prostřednictvím emise národní měny na účet státu. 
Řízená inflace je formou zdanění všech subjektů 
vlastnících a používajících národní měnu. Peníze, které 
získává stát emisemi Národní banky, nebude stát 
nikomu vracet, ani z nich platit žádné úroky. 



 

KONCEPČNÍ CÍLE

2b. Množství peněz v ekonomice vyplývá z potřeb trhu. 
Peníze emitují provozovatelé měnových systémů. 
Podmínkou a současně garancí je daň z vytvářených 
peněz. Stát těmi daněmi platí, čímž jim zvyšuje 
důvěryhodnost.



 

KONCEPČNÍ CÍLE

3. Stát musí hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Stát si 
nesmí od nikoho půjčovat. 

Nikdo nemá mandát zadlužovat děti



 

KONCEPČNÍ CÍLE
4. Odmítáme splácet existující úroky a dluhy České 
republiky. Byly vytvořené politickými reprezentacemi, 
jejichž legitimita vyplývá z respektu ke světovému 
finančnímu systému.

5. Odmítáme všechny formy různých forem daní 
určených pro soukromé subjekty (poplatky OSA a pod.).  



 

KONCEPČNÍ CÍLE

6. Lidská práce prodávaná na území České republiky 
nesmí být zdaněna. Daň ze mzdy snižuje 
konkurenceschopnost lokálního pracovního trhu. 
Odstranění daně ze mzdy zjednoduší podnikání a omezí 
konkurenční výhodu „práce načerno“. 

7. Omezíme nebo zcela zrušíme daň ze zisku. 
Podporujeme úspěšnou tvorbu hodnot. 



 

KONCEPČNÍ CÍLE

8. Zavedeme daň z prodeje (nahradí daň z přidané 
hodnoty). Stát vynakládá značné prostředky na 
vytváření a rozvoj sociálně tržního prostředí. Každý 
prodávající subjekt využívá místní trh. Daň z prodeje 
bude progresivní s nulovým pásmem (ve vztahu 
k prodávajícímu). Kontrola výběru daně z obratu bude 
prováděna pravidelným losováním pokladních dokladů. 
Daň z prodeje může být i místní (navýšení stanovené 
místní samosprávou). 



 

KONCEPČNÍ CÍLE

9. Spotřební budou vybírány pouze z některých služeb a 
produktů. Nemohou být vybírány z potravin, oblečení a 
dalších základních lidských potřeb. Spotřební daně 
kompenzují společenské náklady vyplývající z užití 
některých produktů (alkohol, tabák – zdravotnictví, 
PHM, dopravní prostředky, nákladní doprava – dopravní 
infrastruktura). 



 

KONCEPČNÍ CÍLE

10. Daně z majetku budou progresivní s nulovým 
pásmem. Náklady ochrany majetkových práv 
značného rozsahu jsou vysoké a mají místní 
charakter. Ve stanovení majetkových daní chceme 
posílit kompetence místních samospráv (výnos přímo 
obci). 



 

KONCEPČNÍ CÍLE

12. Otevřený systém vzdělávání musí vytvářet prostor 
pro bezplatné vzdělávání, které zvýší uplatnění 
občanů na globálním trhu práce. 

http://www.pirati.cz/wiki/rp:program:dane



 

SDÍLENÍ INFORMACÍ

Každý může sdílet podle svých možností a potřeb.

Sdílením roste know-how lidstva

Vědomosti a poznání jsou cílem i prostředkem 
rozvoje lidské společnosti.



 

JE ZUCKERBERG KOMUNISTA?
● Služba virtuálního komunismu
● Služba je placená využitím kousku plochy na 

monitoru uživatele
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● Autor prezentace
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