
  Program pro volby do sněmovny 2013
    Program České pirátské strany pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
    České republiky, konané ve dnech 25.-26. října 2013.

Ve volbách 2013 máte možnost dát najevo nesouhlas se současným pojetím politiky, které je založeno na organizované korupci, boji 
o moc a černém financování politických stran podnikateli a zájmovými skupinami.

Nabízíme vám Pirátskou alternativu:

• V krátkém čase zprůhledníme všechny procesy ve státní  správě a umožníme občanům větší  zapojení  do  projednávání  
veřejných záležitostí.

• Zvýšíme kompetenci  Poslanecké sněmovny  rozhodovat  o  technologiích  a  dalších  tématech,  které  jsou klíčová pro  naši 
budoucnost a současné politické strany je neřeší.

• Budeme jako ostrá opozice kontrolovat  vládu,  upozorňovat na podezřelé kauzy,  požadovat jejich prošetření a potrestání 
viníků.

Program Pirátů vychází  z  myšlenky,  že  chceme využít  příležitosti,  které nám dnes nabízí  digitální  věk.  Chceme rozvíjet  moderní  
informační společnost plnou sebevědomých a rovnoprávných občanů.

Politickou podporu pro svůj program budeme hledat u všech ostatních poslanců.

Piráti nevstoupí do žádné vlády a podpoří vládu, která o to požádá, až po vnitrostranickém referendu.

Svobodný přístup k informacím
Otevřenost je nejlepší lék na korupci

Politici a úředníci informace neutají

• Skutečná vymahatelnost práva na informace
• Konec utajování mimořádných odměn vysokých úředníků
• Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
• Ne tajnému vyjednávání mezinárodních smluv (ACTA)
• Postihy za nezákonné utajování informací

Veřejné účetnictví

• Státní úřady, politické strany a další veřejné instituce musí proaktivně zveřejňovat účetnictví a smlouvy na Internetu
• Veřejná správa bude zveřejňovat data elektronicky ve strojově čitelném formátu
• Stejně chceme zveřejňovat všechny rozpočty, objednávky, faktury a další dokumenty

Zákony a normy zadarmo

• Zákony, vyhlášky a technické normy musí být dostupné na Internetu
• Podporujeme rychlé spuštění e-Sbírky zákonů a e-Legislativy, zrušíme papírové vydávání Sbírky zákonů
• České technické normy musí být volně přístupné pro každého na Internetu
• Soudy budou povinně zveřejňovat rozhodnutí jako prostředek kontroly (v odůvodněných případech anonymizované)

Svobodný Internet

Internet bez cenzury

• Budeme aktivně vystupovat proti každému návrhu zákona, který by ohrozil svobodný Internet
• Přístup k Internetu nesmí být nijak cenzurován, pokud o to zákazník nepožádá
• Uzákoníme síťovou neutralitu

Informovaná společnost

• Odmítáme politické zásahy do médií veřejné služby
• Podporujeme rozvoj prostředí, které umožní vznik a fungování nezávislých médií
• Internet je oproti televizi jiný druh média. Proto na něj nelze aplikovat stejná pravidla.

Reforma copyrightu

• Současný systém slouží zejména velkým mediálním korporacím
• Jsme proti kriminalizaci lidí, kteří sdílejí či získávají informace přes Internet. Policie má řešit skutečnou kriminalitu a ne 

šikanovat občany.
• Chceme zkrátit copyright na 5 až 10 let od zveřejnění díla a umožnit remixování a nekomerční sdílení

Moderní technologie

Úřady bez papírů

• Naším cílem je budovat dlouhodobou důvěru k elektronickým systémům a naučit s nimi občany pracovat
• Všechny výkazy a formuláře budou konzultovány s občany, aby byly přehledné a vešly se pokud možno na jednu stránku
• Každý občan bude mít nárok na bezplatné vydání elektronického podpisu, který bude na jeho žádost součástí elektronického 

občanského průkazu
• Zakážeme úřadům vyžadovat údaje a výpisy z rejstříku veřejné správy, které má veřejná správa již k dispozici



Svobodný software

• Prosadíme přednostní použití svobodného softwaru ve veřejné správě
• Při výuce ve školách bude převážně používán svobodný software nebo bude aspoň používán rovnocenně
• Formuláře budou na internetových stránkách úřadů v takovém formátu, aby je mohli občané bez problému využívat na všech 

počítačových systémech
• Úřady by měly daňovým poplatníkům poskytovat svobodný software k usnadnění plnění zákonných povinností

Omezení patentů

• Patentový systém dosáhl zcela nesmyslných rozměrů, ve kterých inovaci nepodporuje, ale brání jí
• Prosazujeme zásadní omezení patentů uznávaných v České republice
• Odmítáme softwarové patenty, patenty na živé organismy a průmyslové standardy
• Požadujeme reformu financování výzkumu léků, která odstraní patenty

Reforma demokracie
Ochrana základních práv

Konec sledování

• Stát ani soukromé organizace nemají právo o svých občanech a zákaznících shromažďovat nadstandardní informace ani je 
dále poskytovat či prodávat bez jejich vědomí

• Preventivní sledování občanů je nepřípustné
• Každý občan má právo mít svá tajemství

Svoboda volby

• Každý člověk má právo si zvolit formu životního soužití
• Prosazujeme právo zvolit si způsob léčby včetně konopí a jiných přírodních léků
• Nesouhlasíme s postihy za domácí pěstování a rekreační užití omamných a psychotropních látek
• Podporujeme svobodné a informované rozhodování o okolnostech, jak člověk přichází na svět a jak jej opouští

Ochrana veřejného prostoru

• Zpřístupníme veřejná prostranství kreativní činnosti (grafitti s vyhrazenými stěnami, pouliční umělci, atp.)
• Napravíme chyby ve shromažďovacím zákoně, které umožňují blokovat cizí shromáždění
• Omezíme agresivní reklamu na veřejném prostranství a zrovnoprávníme přístup k jeho využití občanskými iniciativami

Obnova demokratického státu

Omezení výsad politiků

• Nechceme imunitu pro předávání úplatků
• Politik by měl vykonávat pouze jednu funkci na plný úvazek
• Zavedeme regulaci politického lobbingu
• Snížíme příspěvky politickým stranám a změníme způsob jejich výplaty
• Omezíme přílepky k zákonům, zprůhledníme legislativní proces a zapojíme do něj veřejnost

Přímá demokracie a odvolatelnost

• Zákon o celostátním referendu a jednodušší podmínky pro místní referendum
• Kontrola a odvolatelnost přímo volených politiků a vysokých úředníků
• Přímá volba starostů a hejtmanů, důsledné oddělení jejich pravomoci od zastupitelstev
• Uplatňování demokratických principů ve všech veřejnoprávních korporacích

Dobrá veřejná správa

• Schválíme služební zákon a omezíme vliv politiků na úřední rozhodnutí
• Prosadíme ochranu whistleblowerů, kteří nahlásí korupci a porušování zákona
• Ukončíme praxi trafik ve státních firmách
• Zajistíme nezávislou kontrolu hospodaření krajů, obcí a dalších veřejných institucí
• Prosadíme nezávislost státního zastupitelství na vládě.



Znalostní společnost
Špičkové vzdělávání a věda

Peníze pro školství a vědu

• Financování veřejného vzdělávání a vědy je pro nás klíčovou prioritou rozpočtu. Zvýšíme procento rozpočtu na školství a 
vědu

• Umožníme lidem celoživotní vzdělávání
• Finanční náklady vzdělávání nechceme přesouvat na studenty

Svobodná volba způsobu vzdělávání

• Rovné podmínky pro různé formy vzdělávání
• Respekt k individuálnímu nadání, zájmům a možnostem vzdělávaného
• Podporujeme studium v jakémkoli věku a studium mimo školské struktury

Vzdělávání bez bariér

• Používané učebnice ke stažení na webu, k šíření a zlepšování
• Svobodný software ve školách i doma

Výsledky výzkumu pro všechny

• Volná dostupnost výsledků výzkumů vytvořených za veřejné prostředky
• Nesouhlasíme s vyváděním výsledků výzkumu placeného z veřejných prostředků do soukromých rukou
• Hlavním kritériem prospěšnosti výzkumu nesmí být patenty, ale skutečný dopad činnosti veřejných výzkumných institucí

Ekonomika pro člověka, ne člověk pro ekonomiku

Banky mají ekonomice sloužit, ne jí vládnout

• Požadujeme omezení nadvlády globálního finančního systému
• Zdaníme finanční spekulace, zakážeme záchranu bank z veřejných peněz
• Prosadíme oddělení komerčního a investičního bankovnictví
• Ukončíme dluhové financování státu a veřejných institucí a prosadíme vyrovnaný rozpočet

Spravedlivé zdanění korporací a nezdaněných oblastí

• Zdanění finančních transakcí
• Zvýšení zdanění nerostného bohatství a využití vzácných zdrojů
• Zdaníme a zregulujeme prodej omamných a psychotropních látek a prostituci

Za důchody a sociální oblast ručí stát

• Jsme pro zachování průběžného důchodového systému
• Vnímáme potřebu změnit způsob přerozdělování zdrojů a produktů a budeme hledat cestu
• Jedním z možných komplexních řešení sociálních otázek je základní příjem

Vstřícné prostředí pro podnikání

Snížení byrokracie

• Vstřícný přístup veřejné správy k občanům
• Daňové zákony by měly obsahovat co nejméně výjimek a měly by být stabilní a srozumitelné
• Všechny formuláře budou pro každého uživatele vyplnitelné na webu s předvyplněnými údaji
• Svobodný software pro komunikaci s veřejnou správou a plnění zákonných povinností

Transparentní veřejné zakázky

• Zavedeme plně průhledné zadávání veřejných zakázek
• Konec tajným vazbám mezi dodavateli veřejných zakázek a politiky
• Všeobecná dostupnost počítačových programů vyvinutých ve veřejných zakázkách

Konec poplatků OSA, Intergram a dalším

• Požadujeme zrušení poplatků OSA za prázdná média a paměťové nosiče
• Odstranění poplatků, které OSA a Intergram vybírají v restauracích, kadeřnictvích, čekárnách a jiných provozovnách
• Omezíme poplatek Dilia za kopírování ve školách a kopírovacích centrech
• Zrušíme poplatek, který musí autorskému svazu Dilia platit každá veřejná knihovna za půjčení knížky čtenáři domů

Zrychlení řízení před soudy

• Prosadíme automatizaci administrativy soudnictví a elektronizaci spisů
• Zavedeme osobní odpovědnost soudců za jejich zjevně chybná rozhodnutí
• Stanovíme nepřekročitelné a pevné lhůty pro rozhodování soudů

Podpora rozvoje podnikání

• Česká republika „Datovým rájem“
• Ochrana poskytovatelů služeb v Informační společnosti
• Ochrana před mezinárodní šikanou
• Snížení legislativní zátěže


