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S tím souvisí další klasická 
hláška: „Slušnej člověk nemá 
v  politice šanci.“ Ba, co víc. 
„Slušnej člověk se do politi-
ky ani nehodí.“  A ono to tak 
v průzkumech opravdu vy-
padá. Strany a lidé, kteří jsou 
spojeni s nejrůznějšími skan-
dály, znovu a znovu dostávají 
hlasy svých věrných a do sně-
movny se pravděpodobně opět 
dostanou. Důležitější však je, 
kdo ve sněmovně bude s nimi. 
Kdo jim bude dýchat na záda, 
kontrolovat je, vyvolávat dis-
kuzi a argumentovat. Piráti 
ve sněmovně mohou Česku je-
dině prospět. Následující volby 
budou první po mnoha letech, 
kde nebudou ústředním téma-
tem poplatky v nemocnici či 
hýbání s daňovými sazbami. 
Půjde především o svobodu 

a demokracii, ať už to zní jak-
koli vznešeně.

Jedním z úkolů občana-vo-
liče je najít zastupitele, který 
bude i jeho hlasem promlouvat 
v zastupitelských orgánech. 
Piráti se nabízejí jako alterna-
tiva ke zkostnatělým stranám 
i  podnikatelsko-politickým 
projektům. Dobrovolnický 
přístup, otevřenost a upřím-
ná motivace lidí, kteří chtějí 
sdílet lepší budoucnost, jsou 
jen jedny z mnoha argumentů, 
proč letos volit Piráty.

NEzahOď SvůJ hLaS

Důležitější volby 
ještě nebyly

Co řeší Piráti ve vašem 
kraji? 
 str. 2

Pět absurdit z pražské 
korupční džungle 
 str. 3

Digitální stát není Velký 
bratr 
 str. 4 a 5

Rozhovor s pirátským 
starostou Mariánských 
Lázní str. 6

Kdo letos nebude volit 
Piráty?  
 str. 8
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Slyšeli jsme to mnohokrát: “Kdyby volby mohly něco změnit, 
dávno by je zakázali.” Ale právě tento způsob myšlení nikdy nic 
nezmění. Říká se, že nespokojení občané k volbám nechodí. 
Není to paradox? Právě tím pomáhají udržet u moci politiky, 
kteří je znechutili. Současní političtí představitelé obviňují  
jeden  druhého a celá politika vypadá jako kýbl plný špíny.

Zjistěte si více o našich techno-
logiích na webu: 
cernenabilem2017.cz

Budeme chránit lidi  
před šikanou

Zrušíme EET pro živnostní-
ky – k čemu má malíř pokojů 
online hlásit tržbu? Proč se ruší 
vesnické hospody? Proč v inter-
netové době neobíhají data, ale 
lidé po úřadech?

 
Z Česka odchází stovky mi-

liard ročně do daňových rájů 
– a stát namísto toho šikanuje 

živnostníky a e-shopy. Piráti 
mají v programu jasná řešení 
– peníze budou použity na pla-
ty ve zdravotnictví a školství, 
na výstavbu rychlodrah a sítí.

 
Budeme po politicích a úřed-

nících vymáhat způsobené 
škody. Prosadíme odvolatel-
nost politiků. Jsme celosvětové 
hnutí v 55 zemích světa, máme 
europoslance i zastupitele a ne-
bojíme se nikoho.

PUSťTE NÁS Na Ně!

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 
předseda Pirátské strany, 
volební lídr ve Středočeském kraji, 
databázový architekt

Při každých volbách natírají 
politici naši zemi veselými 

barvami svých partají. Agentury 
jim vymýšlejí líbivá hesla. Hesla 
prvoplánová a hlavně nepravdivá. 
Tento výkřik z billboardu doplní 
obličejem všem známého, dobře 
vyretušovaného politika. Anebo 
nově objeveného podnikatele či 
osobnosti, kterou se straně poda-
řilo pro cestu do parlamentu ulovit 
– a která v sobě najednou objevila 
touhu tvořit.

 
Věří snad někdo, že ti, kdo sli-

bované změny nikdy nezavedli 
a jeli stále ve stejných kolejích 
politiky pro své kamarády, na-
jedou pochopí, že jejich úkolem 
je poctivá práce ve prospěch 
lidí? Měli jsme možnost zažít 
slibované změny? Světlé zítřky, 
modré z nebe, růžové brýle? 
Zastavte se prosím nyní v čet-
bě a zamyslete se… co si pod 
těmito sliby představíte?

 
drsná 
a nekompromisní 
smlouva s oBčany

Pirátský program jsme shr-
nuli do  čtyř bodů. Víme, co 

funguje, co nefunguje a co je 
skutečně potřeba změnit tak, 
aby se dnes i v budoucnu v Čes-
ké republice žilo svobodněji, 
pohodlněji, a aby země bohatla 
díky technologiím.

1. Kontrola moci a mocných
2.  Zjednodušení státu pomocí 

technologií
3.  Ochrana občanů před 

šikanou
4. Obrana svobody

 Po osmi letech za námi stojí 
konkrétní výsledky. O tom, že 
naše sliby dodržujeme, se může 
každý přesvědčit nejen v Praze, 
ale i v Mariánských Lázních, 
Brně a dalších městech, kde 
po každých volbách zasedá více 
a více Pirátů.

 
pusťte piráty 
do sněmovny jako 
hlídací psy

Kontrolujeme moc a mocné. 
V Praze na magistrátu bojuje 
Jakub Michálek a jeho pirátský 
tým proti korupci – z jednání 
s odsouzeným podvodníkem 
Karlem Březinou jsme odešli. 

TOP 09, ODS, ANO i  Zelení 
s ČSSD koalici uzavřeli.

 V Mariánských Lázních jsme 
vyhráli volby. Poté, co postup-
ně zklamaly všechny politické 
strany, voliči si řekli – dáme to 
Pirátům, co můžeme ztratit? 
Dnes pirátský starosta Petr 
Třešňák používá pro občany 
Mariánek internetová hla-
sování – lidé spolurozhodují 
o tom, jaké problémy města 
chtějí řešit a jakým způsobem.

 
Hájíme registr smluv, který 

tradiční strany za mlčení ANO 
vykostily. Piráti se nikdy nebáli 
jít do střetu s mocnými.

 
pro piráty je 
digitalizace denním  
chleBem

Technologiemi zjednodušíme 
stát. Komunikace s úřady ať je 
zcela dostupná i online. Da-
ňová správa má mít přátelský 
helpdesk a call centrum jako 
banka. Daně i všechna pojiš-
tění plaťme na jednom mís-
tě. Firmu zakládejte za den. 
Otestujme elektronické volby. 

Ing. et Ing. Martin Šmída
místopředseda Pirátské strany, 
zastupitel v obci Majetín, 
odborník na kompostování

Pirátský program

černé na bílém
cernenabilem2017.cz

pusťte 
nás na ně!

http://cernenabilem2017.cz


O cO usilují čelní kandidáti Pirátů

PIRÁTY SI NEMůŽEŠ KOUPIT, aLE MůŽEŠ JE vOLIT.

Liberecký kraj
ing. Ondřej kolek, Ph.D.
lídr

Český průmysl potřebuje vědu. Česká 
věda potřebuje dlouhodobou vizi, 
silnou institucionální podporu, čisté 
hodnocení grantových žádostí a po-
ctivou kontrolu projektových výsledků 
využitelných ve výrobě. Zasadím se, 
aby naše země zvládla výzvy čtvrté 
průmyslové revoluce. 

OLOmOucký kraj
bc. Vojtěch Pikal, lídr

Občan má právo znát strategii a plány 
své země, kraje či obce. Měl by mít 
možnost kdykoliv si zkontrolovat, jak 
pracuje jeho zastupitel. Zúčastnil se 
zasedání? Co tam dělal a říkal? O čem 
a s kým jednal? Jak využívá čas ve své 
placené funkci, do které jej lidé zvolili 
a která je financována z kapes daňo-
vých poplatníků?

ZLínský kraj
doc. dott. Giuseppe 
maiello, Ph.D., lídr

Jsme pro Evropu libertariánskou 
a nikoli byrokratizovanou. Cesta k ní 
vede přes přímou demokracii, kterou 
umíme koherentně prosadit. Samot-
ná naše strana funguje na základě 
tohoto principu. Naše aktivní působ-
nost v parlamentu bude prospěšná 
pro českou i evropskou společnost. 

ÚsTecký kraj
mgr. mikuláš Peksa, lídr

Čelíme korupci, klientelismu, neza-
městnanosti, chudobě, zničenému 
životnímu prostředí a  zpackané 
dostavbě dálnice D8. Přesto máme 
potenciál v průmyslovém zázemí, pří-
rodní rozmanitosti i v možnostech, jež 
přináší nové technologie. Nevzdá-
váme to, život tu nesmí být za trest.

kraj VysOčina
bc. jan Pošvář, lídr

Vadí nám odliv lidí z některých re-
gionů. Není nic, kvůli čemu by se 
mladí vraceli domů po vystudování 
vysoké školy. Průmyslové zóny na-
bízejí neatraktivní pracovní místa, 
která zůstávají neobsazená, zatímco 
chybí pestřejší možnost uplatnění 
v různých oborech. Chceme tento 
nepříznivý trend zvrátit.

kráLOVéhraDecký kraj
ing. martin jiránek, lídr

Pokud chceme příjmy jako na Zá-
padě, musíme udržet peníze u nás. 
Více podporujme místní inovativní 
firmy namísto finančních pobídek 
pro zahraniční montovny. Přestaňme 
stále více zatěžovat malé firmy a živ-
nostníky, a říkat jim, že jsou parazité. 
Nerozdělujme, spojujme.

mOraVskOsLeZský kraj
ing. Lukáš černohorský
lídr

Chceme, aby do Senátu kandidova-
li odborníci. Vysoká věková hranice 
vede k tomu, že jej strany využívají 
jako odkladiště vysloužilých politiků. 
Role Senátu jako pojistky a záruky jiné 
perspektivy zaniká, pokud senátorům 
chybí povědomí o současných techno-
logiích, jichž se některé zákony týkají.

PLZeňský kraj
ing. Lukáš bartoň, Ph.D.
lídr
Chceme, aby si stát došlápl i na vel-
ké ryby. Naopak drobní podnikatelé 
a živnostníci si zaslouží zastání a lepší 
zacházení.“ Nelze je donekonečna dusit 
narůstající administrativou či neustá-
lými kontrolami a podezírat je z ne-
poctivosti. Nebo je předem vyřadit ze 
soutěží o veřejné zakázky, které se často 
vypisují na míru „spřátelým“ firmám.

jihOčeský kraj
Lukáš kolářík, lídr
Všichni chtějí změnu. Dokud ale bude 
v České Republice pro občany neprů-
hledné prostředí, kde mají politici 
možnost kličkovat a schovávat se, 
přímo vybízející ke korupci, žádná 
změna nenastane. Systém nezmění 
pouhé promíchání osazenstva a sou-
časná politická (j)elita si sama pod-
mínky nezpřísní. Je čas pustit svěží 
vítr i do vyšších pater politiky.

středočeský kraj
Lenka kozlová, dvojka 

Korupce, netransparentnost, plýtvání 
a zákony, které jako by vznikaly s cí-
lem lidi zmáčknout, to jsou problémy 
i ve Středních Čechách. Chceme zjed-
nodušení a digitalizaci úřadů. Aby lidé 
nemuseli pro každé razítko do Prahy, 
kde sídlí všechny úřady. Protože ne 
každý sem denně dojíždí.

karLOVarský kraj
barbora hradečná, dvojka

Chceme, aby i odlehlejší regiony na-
bízely dostatek slušně placené práce, 
která lidem zajistí důstojný a svo-
bodný život v pravém slova smyslu. 
Podporujeme život v místních ko-
munitách, fandíme menším lokálním 
projektům a aktivitě, která jde zdola. 
Klademe důraz na jednoduchá chytrá 
řešení, která nestojí velké peníze.

ParDubický kraj
mikuláš Ferjenčík, lídr

Za sedm let v politice jsem si ještě 
nezvykl, že je možné s veřejnými pe-
nězi a veřejným prostorem nakládat 
tak, jako se to děje v Praze, kde jsem 
zvolen zastupitelem. Podrobnosti 
na vedlejší stránce. V Pardubickém 
kraji kandiduji, protože jsem tu vyros-
tl a stále jej považuji za svůj domov.

Praha  
ing. Dana balcarová
dvojka

Ekonomická prosperita ani rozvoj 
měst a obcí nesmí jít na úkor kva-
lity života a zdraví lidí. Prosazujeme 
inovace a pokročilé technologie, re-
spekt k přírodě a možnost obyvatel 
rozhodovat o místě, v němž žijí. Čistý 
vzduch a zdravou přírodu si za peníze 
už nikdy nekoupíme.

jihOmOraVský kraj
mgr. radek holomčík
lídr
Nechceme absurditu v politice, pro-
sazujeme otevřenost a zjednodušení. 
Absurdní politika se projevuje napří-
klad v hrozbě sucha. Dotace podpo-
rují špatný přístup k půdě a masivní 
pěstování řepky. Neřeší se schop-
nost krajiny zadržet vodu, plánují se 
megalomanské vodní stavby místo 
přirozených řešení.

BřEZNOVý MODEl STEM
volby do Poslanecké sněmovny 2017

27 %

15,5 %

6,7 % 5,5 %
7,3 %7,6 %

13,9 %

čssd ksčM tOP09anO 2011 Odskdu-čsl
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TY KONТROLUJEŠ STÁT. NE ON TEBE.chceš být kontrolován, nebo mít kontrolu?

je v Praze víc, než si myslíte

Radmilu Kleslovou, 
pravou ruku Andreje Babiše, z městských 

(Dalších pět ukázek pražské korupce uvedeme v letošním podzimním čísle Pirátských listů, více se dozvíte na webu praha.pirati.cz/blog; pozn. red.)

5 příběhů z pražského absurdistánu

1) Pronájem radnice dražší 
než její nákup

Asi už jste slyšeli o předraže-
ném pronájmu Škodova paláce 
– sídle pražského magistrátu. 
Město za něj zaplatilo částku, 
která jeho tržní cenu překročila 
přinejmenším o miliardu. Co 
ovšem nejspíš netušíte je fakt, 
že Praha mohla Škodův palác 
koupit zhruba za jednu čtvrtinu 
částky, za kterou si ho nakonec 
pronajala. Zodpovědné osoby: 
Pavel Bém (ODS) – prosadil;  

Miroslav Jansta (ČSSD) – zajiš-
ťoval výběrové řízení.

2) Dvě hospody přes ulici, 
nájem se lišil o řád

Pokud chcete v Praze podni-
kat v pohostinství, rozhodně 
sledujte úřední desku. Praha 
pronajímá stovky nemovitostí 
a občas narazíte doslova na po-
klad. Například na  náměstí 
Franze Kafky patří městu dva 
nebytové prostory. V jednom 
z  nich platil restauratér de-

setkrát vyšší nájem než jeho 
soused. Jak je to možné? V lev-
nějším objektu město chystalo 
rekonstrukci a proto ho prona-
jalo „za hubičku“. Než se ovšem 
podařilo rekonstrukci skutečně 
zahájit, „uplynulo“ 5 let a Pra-
ha přišla na nájmu zhruba o 15 
milionů korun. 

3) Sociální nájemné pro soud- 
ce s platem 120 000,- Kč

U  nájmů ještě zůstaneme. 
Praha kromě množství neby-

tových prostor vlastní i rozsáh-
lý bytový fond. Městské byty 
ovšem nefungují v první řadě 
tak, jako například ve Vídni, 
kde v obecních či družstevních 
bytech s rozumným nájmem 
žije 45  % obyvatel. V bytech 
vlastněných pražským magis-
trátem naopak bydlí spousta 
kamarádíčků současného i mi-
nulého establishmentu. Jedna 
ze skupin, která městské byty 
se zvýhodněným nájmem vy-
užívá, jsou i soudci a státní zá-
stupci – s průměrným platem 
přes sto tisíc korun. Co jste asi 
ještě neslyšeli je, že někteří 
z těchto pražských „sociálních 
nájemníků“ pracují v Brně. 

4) Zastupitelka TOP 09 pro-
dala mandát ČSSD

Křiklavým příkladem politic-
ké korupce v Praze je příběh 
zastupitelky Moniky Krobo-
vé-Hášové, zvolené za TOP 09. 
Aby si tato dáma udržela dob-
ře placenou trafiku v dozorčí 
radě Pražské energetiky (hrubý 
příjem přes jeden milion ko-
run za 5 zasedání dozorčí rady 
ročně), přehodnotila své poli-
tické priority a přešla od TOP 
09 k ČSSD. Koalice se o tuto 
přeběhlici opírá ve chvíli, kdy 
některý zastupitel chybí nebo 

hlasuje podle svého svědomí. 
Dost by mě zajímalo, jestli se 
Karel Schwarzenberg, který 
vede topku do  sněmovních 
voleb, může na své spolukan-
didáty spolehnout. Po přestupu 
do ČSSD Krobová Hášová v za-
stupitelstvu sedí vedle pravo-
mocně odsouzeného podvod-
níka Karla Březiny..

5) Čtvrtinu výnosů z  SMS 
jízdenek v MHD spolkne 

jejich provoz

Máte pocit, že Adriana Krná-
čová vyřešila nechvalně proslu-
lý „projekt“ podnikatelského 
dua Bém & Rittig na Opencard? 
Tak to máte špatné informace. 
Co se moc neví je, že podobný 
tunel v pražském dopravním 
podniku i nadále trvá. Stále pla-
tí extrémně nevýhodná smlou-
va na  provoz SMS jízdenek 
v pražské MHD. Marže provo-
zovatele z každé SMS jízdenky 
je 24  %, což je zhruba dvojná-
sobek částky, kterou obvykle 
platí krajská města jako je Brno, 
nebo Pardubice. Praha tak má 
„množstevní přirážku“. Zodpo-
vědní: Martin Dvořák a Pavel 
Bém (ODS) – za smlouvu; Petr 
Dolínek (ČSSD) – smlouva běží 
v současném módu.

kOruPce
V říjnu 2014 Piráti uspěli ve volbách do pražského zastupitelstva. Získali jsme tím unikátní možnost na-
hlédnout pod pokličku vládnutí v Praze. Po dvou a půl letech v opozici bych se s vámi rád podělil o pět 
největších absurdit, na které jsme během svého působení narazili. Slovy Tondy Blaníka: „NeuVěříTe, co Se 
dá V PraZe dělaT S VeřejNými PeNěZi“.

Mikuláš Ferjenčík, zastupitel za Piráty, v jednacím sále pražského magistrátu

Hodně věcí se nám i poda-
řilo. Dosáhli jsme toho, 

že skončila pravá ruka An-
dreje Babiše a bývalá agent-
ka komunistické tajné policie 
Radmila Kleslová  ve vysoké 
politice i v pražských a stát-
ních firmách. Radmila Kleslová 
veřejně vlastněné firmy doslo-
va vysávala. Za členství v jejich 
vedení inkasovala statisíce ko-

run měsíčně, přestože součas-
ně starostovala Praze 10. Piráti 
zveřejnili nesoulad mezi pří-
jmy Kleslové a možností řád-
ně naplno vykonávat všechny 
tyto funkce – a pomohli tak 
dostat Kleslovou z  politiky. 
Prosadili jsme také systémové 
návrhy k fungování městských 
firem, ale bohužel je nikdo ne-
realizuje.

Všechny případy, které jako 
pražský zastupitel uvádím výše, 
jsou zcela reálné; snažíme se je 
řešit nebo na ně alespoň upo-
zorňujeme. Stále však taháme 
za kratší konec lana. 

Abychom nastolili skutečnou 
změnu, potřebovali bychom 
v zastupitelstvu více hlasů. Po-
mozte nám tím, že nás budete 
volit!

Jediní v celém zastupitelstvu 
nemáme žádné politické trafiky. 
Neživí nás příjmy z městských 
firem ani příjmy z uvolněných 
funkcí, které často slouží jako 
„držhubné“. Díky Pirátské stra-
ně, která nás finančně podporu-
je, se zastupitelským funkcím 
můžeme věnovat naplno, ale 
přitom nejsme nikomu zavá-
zaní. Tak můžeme kritizovat 

věci, které dříve „dělali všichni“ 
a všichni je i mlčky přecházeli. 
Nepřipadá nám normální, že 
řada zastupitelů bere za dva dny 
práce měsíčně 80 tisíc korun, 
a nenecháme se tímhle způso-
bem koupit. Proto jsme Piráti. 

Mikuláš Ferjenčík
zastupitel hl. m. Prahy za Piráty,  
lektor kroužků zábavné logiky,  
specializuje se na územní plánování

vYhNaLI JSME FIREM
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Úřad z domova a bez fronty.

Zjednodušíme stát 
prostřednictvím technOlOgií

Na úřad z domova
Ráno se probudíte. Dnes bude-
te podávat přihlášku na vyso-
kou školu. Už nemusíte chodit 
na poštu, pro ověření maturit-
ního vysvědčení. Vyfotíte ho 
mobilem a nahrajete na webo-
vou stránku. Přidáte vyplněnou 
přihlášku a motivační video, 
které jste namluvili před ka-
merou počítače.

 Po zadání hesla doručeného 
na mobil vám systém potvrdí, 
že jste se opravdu přihlásili vy. 
Podobně jako v internetovém 
bankovnictví. Systém zkontro-
luje v databázi příslušné školy, 
zda jste opravdu odmaturovali. 

 Jen o několik vteřin později 
vám do mailu přijde upozornění, 
že někdo teď použil váš občanský 
průkaz k identifikaci. Potvrdí-
te, že je vše v pořádku. Právě 
jste během deseti minut podali 
přihlášku na školu. Ušetřili jste 
cestu na poštu a cestu do školy. 

Ani paní na poště nemusela nic 
kopírovat. Neplatíte kolek. Ne-
vyrobilo a nepotisklo se pět pa-
pírů. Vítejte ve světě, který Piráti 
zjednodušili pomocí technologií. 

 Ochrana proti zneužití dat 
ve více stupních, ověřený funkč-
ní systém a  dobrovolnost, to 
jsou naše hlavní zásady. Nechce-
me ale zavádět další povinnos-
ti občana. Každý si zvolí sám, 
zda chce využívat tyto moderní 
metody. Vše bude možné stejně 
jako dosud řešit také prostřed-
nictvím pověřeného úředníka.

  
JedeN úřad pro placeNí 
daNí a odvodů
Taky si na konci března vzpo-
menete na  to, že máte ode-
vzdat daňové přiznání? O mě-
síc později hledáte nejbližší 
pobočku zdravotní pojišťovny 
a  zároveň si berete dovole-
nou, abyste stihli úřední dobu 
na sociálce?

 sekundární 
datové centrum

primární datové 
centrum

soukromá 
úložiště

X-road 
bezpečnostní výměnná 

vrstva dat

schéma úložišť X-road

e-Government indeX

> 0,8

0,7 – 0,8

0,6 – 0,7

< 0,6

chybí data

(Data OSN 2016)

Podle OSN ČR figuruje na 33. místě ze 43 sledovaných evropských zemí v žebříčku 
digitalizace státu. Nejpropracovanější e-Government je ve Velké Británii, Estonsku 
a Skandinávských státech.

Estonská digitální infrastruktura X-ROAD.  Každý Estonec může například sledovat, 
který úřad a kdy se na svěřené údaje díval. Bezpečnost je zaručena.

zaPOJ SE TaKY dO PIRÁTSKé KaMPaNě
Od teď až do podzimu nás čeká bouře předvolební kampaně. Piráti do ní vyrážejí 
na lodích stavěných z víry, přesvědčení a vůle. Naše kampaň se opírá o práci členů 
a dobrovolníků. Nestojí za námi mediální agentury, ani skrytí sponzoři. Zapojit 
se můžeš i ty. Každá pomocná ruka má pro nás velkou cenu. Můžeš pomáhat 
s distribucí těchto novin, můžeš umístit naši vlajku na svůj dům či do svého 
okna. Můžeš přijít na jakoukoliv Pirátskou akci, zeptat se a nabídnout nám, co 
umíš. Můžeš zjistit, co trápí lidi u tebe v obci a zkusit to sám/sama zlepšit. Rádi 
pomůžeme radou a zkušenostmi. Možná to nakonec dopadne tak, že zjistíš, že 
je ti s námi fajn a staneš se Pirátem/Pirátkou. Kontakt: pirati.cz/pripoj-se/

 Jednotné inkasní místo, to je 
komunikace s jediným úřadem 
a vyplnění jednoduchého elek-
tronického dotazníku namís-
to několika nesrozumitelných 
formulářů. Proč zadávat tytéž 
údaje pro tři různé úřady zvlášť? 
S jednotným inkasním místem 
budete mít daňové přiznání 
včetně přehledů hotové během 
pár minut.

 Před 6 lety jsme poprvé slyše-
li příslib sjednoceného úřadu. 
Výsledky jsou nulové, ale ná-
klady už se vyšplhaly na více 
než 3,5 miliardy korun. Piráti 
dohlédnou na realizaci tohoto 
projektu. 

 
založte firmu za  JediNý 
deN
Identifikační karta, čtečka 
a připojení na internet. Máte 
perfektní nápad a chcete si za-
ložit firmu. Tohle jsou všechny 
věci, které budete potřebovat 
pro realizaci své myšlenky. 
S pomocí e-Governmentu by 

neměl tento proces přesáhnout 
jediný den.

 Nezbytné informace vyplníte 
online. Vyplněné a podepsané 
formuláře se automaticky po-
šlou o všech účerních databází 
jako je obchodní nebo živnos-
tenský rejstřík. Právě jste regis-
trovali svou společnost vyplně-
ním několika kolonek a na pár 
kliknutí myší.

 Roční přehledy o daních i od-
vodech se vám budou generovat 
automaticky a okamžitě uvidíte 
částku, kterou zaplatíte na da-
ních anebo naopak přeplatek. 
Ušetříte čas za zbytečnou admi-
nistrativu i peníze, které byste 
utratili za službu firmy, která 
vám dnes pomáhá se složitou 
registrací.

 Založení eseróčka nyní vyjde 
na něco přes 5 tisíc korun. Krom 
návštěvy notáře navštívíte sa-
mozřejmě živnostenský úřad, 
banku kvůli založení účtu, po-
bočku Czechpointu pro výpis 
z rejstříku trestů, finanční úřad, 

soudního úředníka na  zápis 
do obchodního rejstříku a skoro 
všechny další úřady, na které si 
vzpomenete.

 Založit firmu v ČR patří k těm 
nejsložitějším úkonům. Ačkoliv 
podnikání prostřednictvím s.r.o. 
patří v ČR k těm jednodušším 
formám, přesto si musíte vy-
hradit několik týdnů na tento 
zdlouhavý proces.

digitalizace bezpečNost-
Ních složek NezNameNá 
buzeraci občaNa
Kyberbezpečnost, to není fízlo-
vání uživatelů internetu a blo-
kování webů, jak si představuje 
současná vláda. Ve skutečnosti 
může znamenat bezpečnější 
a rychlejší práci policie a spo-
kojenějšího občana. 
 Součástí digitalizace policie 
může být i přehled o nasazení 
hlídek. Operační centrum má 
přehled o pohybu vozů v reál-
ném čase a jejich aktuální čin-
nosti. Namísto domluvy ve vy-
sílačce je na mapě hned patrné, 
který vůz je nejblíž události,jež si 
žádá nasazení. Státy, které tento 
systém používají, zefektivnily 
práci policie až padesátkrát.

 Kyberbezpečnost podle nás 
znamená mimo jiné zkvalit-
nění práce policie. Předmětem 
kontroly není jen občan, pod 
kontrolou je současně také bez-
pečnostní aparát. Výsledkem je 
efektivnější a tedy méně náklad-
ná služba veřejnosti, méně ob-
těžování, kontrol a využití pro-
středků tam, kde jsou potřeba.

Pirátský program

černé na bílém

pusťte nás na ně!

cernenabilem2017.cz

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 
předseda Pirátské strany, 
volební lídr ve Středočeském kraji, 
databázový architekt
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TY KONТROLUJEŠ STÁT. NE ON TEBE.po úřadech mají Obíhat data, ne lidé.

Největší 
zjednodušení daní 

Brněnský participativní 
rozpočet přináší průlom v

za 25 let

e-gOvernMentu

Naslouchání občanům zní krás-
ně, ale jak to ve městě rozděle-
ném na 29 různě velkých částí 
s více než 350 tisíci obyvateli 
provést tak, aby dostali všichni 
stejný prostor a zároveň nebyl 
nikdo zvýhodněn ani znevýhod-
něn? Odpověď je zdánlivě jed-
noduchá – internet. A asistence 
úřadu těm, pro něž  by předsta-
voval bariéru. Tak se zrodil br-
něnský participativní rozpočet, 
ve kterém občané sami navrhují 
a následně hlasováním přímo 
rozhodují, jak má Brno naložit 
s 20 miliony z městské kasy.

No jo, jenže internetový portál 
pro plně elektronizované par-
ticipativní rozpočtování před 
námi ještě nikdo nevytvořil, tak-
že jsme museli přijít s vlastním 
řešením. Ve spolupráci s před-
ními brněnskými webdesignery 
jsme vytvořili interaktivní elek-
tronický formulář pro podává-
ní projektů a webovou galerii, 
ve které jsou podané projekty 
představeny všem občanům 
a sbírají zde veřejnou podporu. 

 Byl zde ovšem ještě jeden oří-
šek, který v Česku nikdo před 
námi nerozlouskl. Zbývalo na-

„radnice, která nenaslouchá potřebám občanů, nemůže dobře fun-
govat.”  Zdánlivě obyčejná věta, která ovšem v Brně po osmi letech 
politické hluchoty exprimátora onderky nabrala na významu. díky 
tomu se po komunálních volbách v roce 2014 stala ústředním motivem 
nově se rodící koalice, jejíž součástí jsou i Piráti.

daNě, které každý pochopí
Současné daňové zákony vzni-

kaly řadou přílepků a kompro-
misů. Jsou pro daňového poplat-
níka nepřehledné. Systém má 
6 různých daní a odvodů: daň 
z příjmu, sociální a zdravotní po-
jištění a také solidární daň. Hru-
bá mzda je dnes fiktivní částkou 
náhodně umístěnou kdesi mezi 
náklady práce a čistou mzdou.

Piráti mají volební heslo Černé 
na bílém. A přesně tak to bude 

i u daní. Navrhujeme zásadní 
zjednodušení, které celý systém 
zprůhlední jak pro zaměstnan-
ce, tak pro firmy. Naše reforma 
zaručí, že si daně spočítá sku-
tečně každý.

reforma výhodNá pro 
všechNy

Dohromady daně ukrojí 48,6  % 
z příjmu zaměstnance! Toto čís-
lo je hrozivé a vypovídá o špat-
né práci současných politiků. 

Řada zaměstnanců si ani ne-
uvědomuje, že jsou daně tak 
vysoké.

Chceme jasně vidět, kolik pe-
něz platíme na  provoz státu 
z našich daní. Proto rušíme op-
tické rozdělení odvodů na stra-
nu zaměstnavatele a zaměstnan-
ce, jehož jediný smysl je zakrýt 
skutečnou výši daní.Skutečné 
zdanění je díky slevám na dani 
o něco málo nižší. Daňové sle-
vy by zůstaly v současné výši. 

Spolu s odborníky jsme sestavili radikální plán, jak razantně zjednodušit a snížit daně. 
Dnes zaměstnanec platí daně a odvody v celkové výši 48,6  %. Piráti navrhují sjednotit 
daň a odvody do “superrovné daně” ve výši 47  %. Daně by se tak snížily o 1,6 procentního 
bodu. V peněžence člověka s průměrným příjmem zůstane 620 korun měsíčně navíc.

'( ) *

 + " ,nižší daně* 

o 1,6 proc. bodu

jít způsob, jak ověřit identitu 
hlasujícího bez toho, aby musel 
každý rok chodit na úřad s ob-
čankou prokázat, že má v Brně 
trvalé bydliště. Obce totiž podle 
zákona žádným seznamem tr-
vale bydlících disponovat ne-
smějí. Úřednice na přepážce si 
vás po předložení občanky pro-
klepne v centrálním registru, 
do kterého však lze přistupovat 
pouze za účelem, pro který to 
zákon povoluje – a pojem „parti-
cipativní rozpočet“ žádný zákon 
nezná. 

Po dlouhém přemýšlení a ně-
kolika konzultacích s minister-
stvem vnitra a řadou právních 
expertů jsme našli způsob, jak 
v mezích zákona a zároveň bez-
pečně a na pár kliknutí z po-
hodlí domova identitu občana 

ověřit. Podrobnosti o procesu 
i způsobu ověřování naleznete 
na http://jihomoravsky.pirati.
cz/parobrno/.

Nyní už jen zbývá dokončit 
výrobu portálu Brnonline, pro-
střednictvím kterého si budou 
Brňáci moci vyřídit další úko-
ny, kvůli kterým doteď museli 
na přepážku. U participativ-
ního rozpočtu rozhodně ne-
skončíme.

Na Brno dobrý, co myslíte?

měsíční příjem
(hrubý)

měsíční 
úspora

daňOvé PRavíTKO

12 000 257

13 000 287

14 000 302

15 000 318

16 000 348

17 000 363

18 000 393

19 000 408

20 000 424

21 000 454

22 000 469

23 000 499

24 000 514

25 000 530

26 000 560

27 000 575

28 000 605

29 000 620

30 000 636

31 000 666

32 000 681

33 000 711

34 000 726

35 000 742

36 000 772

37 000 787

38 000 817

39 000 832

40 000 848

41 000 878

42 000 893

43 000 923

44 000 938

45 000 954

46 000 984

47 000 999

48 000 1 029

49 000 1 044

50 000 1 060

Spočítali jsme, že naše reforma 
je výhodná pro všechny zaměst-
nance s příjmem do 130 000  Kč, 
tedy více než 99  % lidí.

tradičNí straNy se Nepřed-
vedly

Konkurenční strany zatím 
nepředstavily seriózní návrh 
daňové reformy. ANO drží 3,5 
roku ministerstvo financí, ale 
žádný konkrétní návrh zatím 
nepředložilo. ODS snižuje daně 
zejména lidem s příjmem nad 
112 tisíc měsíčně. Není navíc 
schopna věrohodně vysvětlit, 
kde na to vezme potřebné desít-
ky miliard. ČSSD navrhuje prak-
ticky nespravedlivou 65 % daň 
pro vyšší střední třídu.

Piráti na rozdíl od ČSSD a ODS 
nenavrhují jen kosmetické 
změny! Naše daňová reforma 
je systémová. Každý si daně jed-
noduše spočítá, 99  % lidí ušetří 
několik stovek měsíčně a při-
pomene si, kolik peněz spolkne 
provoz našeho státu.

 

Bc. Tomáš Koláčný
pirátský radní města Brna pro oblast 
otevřenosti města a participaci obyvatel

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
lídr pražské kandidátky pro sněmovní 
volby, zastupitel hl. m. Prahy, 
fyzik a právník, spoluautor pirátské daňové 
reformy
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Méně nezletilých  
uživatelů, více peněz na Prevenci

Celosvětový boj proti dro-
gám dlouhodobě selhává. 

Nejvíc je to patrné na prohi-
bici konopí, která neprospívá 
nikomu, s výjimkou černého 
trhu a farmaceutických firem. 
Regulovaná legalizace samo-
pěstitelství i komerční pro-
dukce jsou cestou, jak odstřih-
nout příjmy podsvětí. Sníží se 
počet nezletilých uživatelů, 
usnadní dostupnost konopí 
nemocným a zvýší zaměstna-
nost i státní příjmy.

jak si legalizaci 
představujeme?

Chceme konopí regulovat po-
dobně jako alkohol nebo tabák. 
Tedy nedostupnost nezleti-

lým, zákaz řízení pod vlivem, 
výraznou regulaci reklamy 
a možnost domácího samopěs-
titelství s určeným limitem. 
Zároveň chceme, na základě 
udělovaných koncesí, otevřít 
možnost kontrolované výro-
by a prodeje se spotřební daní 
i DPH. Na obalech nebude chy-
bět označení rizik spojených 
s užíváním.

Je důležité nastavit cenu le-
gálního konopí tak, aby byla 
nižší, než na  černém trhu. 
V  ideálním případě okolo 
stokoruny za gram. Daňové 
výnosy z prodeje konopí by 
mohly dosáhnout částky 3 mi-
liardy Kč, další příjmy by ply-
nuly z prodeje koncesí. S tím 

je spojeno vytvoření nových 
pracovních míst.

Logika je jednoduchá – kon-
trolovaný prodejce si dobře 
rozmyslí, zda ohrozit své pod-
nikání prodejem nezletilým, 
zatímco nelegálnímu dealero-
vi je to jedno. Stát díky lega-

lizaci bude mít větší kontrolu 
spotřeby a bude schopný lépe 
řešit zdravotní i společenské 
důsledky užívání.

Regulovaná legalizace není 
divoká anarchie. Je to naprosto 
racionální přístup k řešení dro-
gové problematiky. V různých 
formách již funguje v Nizoze-
mí, Španělsku, Uruguayi, nebo 
amerických státech Coloradu či 
Washingtonu. Brzy bude také 
zaveden v Kanadě a Izraeli.

Často slýcháme,  
že legalizace konopí 
zvýší dostupnost  
pro nezletilé.  
Zahraniční zkušenosti  
ale říkají pravý opak.

Jak dlouho v Mariánských Láz-
ních vlastně žiješ?

Jsem starousedlík, narozen 
ještě v době, kdy tu byla i po-
rodnice.

A jak bys charakterizoval měs-
to, v jehož čele jsi?

Mariánské Lázně jsou kos-
mopolitní a  místními občas 
nedoceněné město plné parků 
a pramenů. Ale i město s obrov-
skými možnostmi kulturního 
a sportovního vyžití. Navíc je 
obklopeno lesy, díky čemuž je 
zde úžasný vzduch. Zároveň je 
to značka. Do zdejších lázní se 
jezdí z Německa, Ruska, Izraele 
i Číny. Zkrátka z celého světa.

To zní skoro idylicky…
To tak vyznít i mělo. (smích) 

„Mariánky“ jsou jedno z nej-
krásnějších měst na světě. Ov-
šem mají i svoje mouchy.

Například?
Není nic, kvůli čemu by se sem 

vraceli mladí. Ti, kteří nechtějí 
pracovat v pohostinství či lázeň-
ství, odcházejí studovat do Plzně, 
Prahy a dalších měst. Ve svých 
oborech tady nenajdou uplatnění. 
Určitou představu, jak toto postr-
čit správným směrem máme, ale 
je to běh na dlouhou trať. 

Co tedy přišlo s Piráty na radnici 
nového?

Hlavně otevřenost. Každé první 
pondělí v měsíci za mnou můžou 
obyvatelé přijít do kanceláře a ze-
ptat se na cokoli, říct mi své připo-
mínky a prosby. Na to mám velmi 
dobré odezvy. Zároveň ale jsou 
lidé, kteří o osobní schůzku zájem 

nemají: Pro ty u nás funguje „káva 
se starostou“, kdy odpovídám on-
line. Snažím se lidem přibližovat 
svou práci, aby si nemysleli, že 
na radnici jen vítám návštěvy. 
Druhá věc: Veřejné kalendáře 
schůzek. Zřídili jsme je po úspěš-
ných komunálních volbách a jsem 
rád, že už je mají všichni Piráti 
v Karlovarském kraji ve veřej-
ných funkcích. Za samozřejmost 
beru i transparentní účty měs-
ta nebo jednání komisí, jež jsou 
plně otevřené účasti veřejnosti. 
Občané mohou naši práci lépe 
kontrolovat a je snazší efektivně 
reagovat na jejich podněty. V tom 
se Piráti odlišují od zaběhnutých 
politických stran.

Před pár lety se o Mariánkách 
mluvilo v souvislosti s možným 
odtržením od  Karlovarského 
kraje. Je to pořád aktuální? 

Naši předchůdci nejspíš chtěli 
upozornit na to, že Mariánky byly 
z krajského pohledu na okraji zá-
jmu. Po krajských volbách, kdy 
Mariánsky reprezentuje v kraj-
ském zastupitelstvu víc Pirátů, se 
to zlepšilo. Za předchozího zastu-
pitelstva byla v místní nemocnici 
zrušena poslední oddělení s akut-
ní péčí a hrozil i zánik pohotovosti. 
Díky nové spolupráci s krajem se 
nám ji podařilo ve městě udržet.

Máš vystudovanou Technickou 
ekologii na Katedře energetiky 
a ekologie FEL ZČU. Dá se něco 
z toho použít na postu starosty? 

Profesně jsem působil v jaderné 
energetice, ale skoro celé studi-
um jsem se věnoval obnovitel-
ným zdrojům, což je i na úrov-
ni měst stále aktuálnější téma. 
U nás například vrcholí přípra-
vy na výstavbu dobíjecí stanice 
pro elektromobily jako součást 
servisu obyvatelům i lázeňským 
hostům. Záměrem města je i po-
řízení elektromobilů z dotačních 
titulů, sloužit budou například 
městské policii. Zvyšující se podíl 
elektromobilů může snížit závis-
lost na fosilních palivech a ubude 
škodlivých látek v ovzduší. Opro-
ti znečištění, které způsobují lodě 
či letadla, se to může zdát jako 
kapka v moři, někde se ale začít 
musí.

A co starostenské pravomoci? 
Vystačíš si s nimi?

Přijdou mi adekvátní. Možná 
je to tím, že naše zastupitelstvo 
je relativně rozumné a pokud je 
třeba něco důležitého odhlaso-
vat, tak spolupráce funguje. Spíš 
bývá složitější vysvětlit rozdíly 
v kompetencích některým obča-
nům. Např., co je již v kompetenci 
státní správy.

Teď se ptám jako (Pirátská) opo-
ziční zastupitelka na Praze 10: Jak 
se ti pracuje s kritikou ze strany 
opozice? Jistě nějaká negativa vidí.

Nejtěžší byl začátek. Byli jsme 
pro tamní politické matadory 
překvapením a navíc jsme se na-
jednou ocitli v čele města. Někte-
ří si možná mysleli, že přistou-
píme na jejich standardní hry. 
Na to ovšem nedošlo. Naopak se 
nám povedlo vybrat skvělé spo-
lupracovníky, se kterými klíčové 
věci konzultujeme. Finální roz-
hodnutí je samozřejmě na nás, 
ale dostatek informací je vždy zá-
kladem pro kvalitní rozhodování.

A  závěrem: kým nebo čím se 
ve své práci inspiruješ? Máš ně-
jaký vzor?

Mám řadu negativních vzorů, 
které mě nutí k neustálé sebe-
reflexi. Nerad bych se jim totiž – 
byť vzdáleně – podobal (úsměv).

Díky moc za rozhovor.

více svobody, méně buzerace. legalizace!

Ing. Petr Třešňák, starosta Mariánských lázní, volební lídr Pirátů 
v Karlovarském kraji a Ing. arch.  Vojtěch Franta, místostarosta 
Mariánských lázní

Mgr. Radek Holomčík
lídr Pirátů Jihomoravského kraje

PhDr. Olga Richterová
zastupitelka za Piráty v koalici VLASTA 
na Praze 10, 
korpusová lingvistka a překladatelka

Jak se starostuje v Mariánských Lázních
rozhovor olGy richterové s petrem třešňákem
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TY KONТROLUJEŠ STÁT. NE ON TEBE.

 

JIHOČeSKý KRAJ Předseda jihočeských Pirátů Lu-
káš Kolářík společně se zástupci Rally Fans Katovice 
a skupiny Riverside Project v prosinci 2016 předali 
částku 26 000 korun Dennímu stacionáři pro mentál-
ně postižené děti, mládež a dospělé ve Strakonicích. 
Jedná se o výtěžek ze čtvrtého ročníku charitativní 
akce Autumn Night, uskutečněné na konci listopadu 
za podpory Pirátské strany. 

KRAJ VYSOČINA Piráti podpořili třebíčský spolek 
Vrátka zaměstnávající spoluobčany se zdravotním 
postižením. Kavárna na hranici rentability bohužel 
nezískala od finančního úřadu výjimku a musela za-
vést evidenci EET, která si vyžádala jednorázový výdaj 
ohrožující samu její existenci. Proto krajské sdružení 
Pirátů na Vysočině pořídilo pro kavárnu EET pokladnu 
a telefon v hodnotě 12 tisíc korun. 

PLZeŇSKý KRAJ Radnice schválila dotace na vývoz 
odpadních vod téměř výhradně pro jednu firmu. Ta 
byla třikrát dražší než místní podnikatelé, ale s přátel-
skými vazbami na radnici. Předražená firma, která by 
si na volném trhu nijak neškrtla, se díky dotacím stala 
pro koncového zákazníka levnější, což bylo pro místní 
poskytovatele služby likvidační. Vyzvali jsme zastupi-
tele k nápravě stavu a podali stížnost k ministerstvu 
vnitra. Rada města ustoupila a změnila systém dotací 
z variabilních zpět na fixní. Místním podnikatelům 
tak vrátila konkurenční výhodu nižší ceny.

KARLOVARSKý KRAJ 29. dubna 2017 byl v Mari-
ánských Lázních zahájen nový, elektronický způsob 
odbavování ve vozech MHD – elektronická karta 
Mariánka. Začaly platit nové tarify, došlo k narovnání 
podmínek v přepravním řádu a zavedení plošného 
jízdného zdarma pro všechny rodiče malých dětí.
Vlastníci karty Mariánka si mohou koupit i časové 
předplatné, a to na 15, 30, 90, nebo 365 dní. Kromě 
cestování městskou hromadnou dopravou má karta 
Mariánka také další výhodu. Pro uživatele dobíjecí 
karty je připravena řada slev, například zlevněné 
vstupné do městského bazénu, muzea nebo do Parku 
Boheminium.“
Za pořízení karty město zaplatilo 300 tisíc korun. Nové 
terminály ve vozech si vyžádaly přibližně 2 miliony 
korun. Během několika mála dnů si Mariánku pořídilo 
okolo 4 tisíc občanů.

happeningy 

18. 4. 2017 HAPPeNINg ZA 150 MILIARD, PRAHA, 
MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ
Ivan Bartoš s manželkou se fotí na podporu zveřejňo-
vání smluv veřejných institucí na Internetu.

6. 5. 2017 MILLION MARIHuANA MARcH
Piráti na 20. pochodu Million Marihuana March v Praze 
za legalizaci konopí pro léčebné účely.

myslíme Globálně, jednáme lokálně. přidejte se.
Pirátské aktivity

Slavnostní předání peněz strakonickému stacionáři

Ivan Bartoš a Lydie F. Bartošová

MMM 2017, ostrov Štvanice

ceLÁ ČR 8. 4. 2017
Celostátní akce Ukliďme česko 2017

Piráti i pirátčata se ve velkém zapojili do celostátní 
akce „Ukliďme Česko“. V hlavní úklidový den 8. dubna 
2017 uspořádali na více než 40 místech po celé České 
republice akce, kterých se zúčastnilo více než 500 členů 
i příznivců strany.

KRAJ VYSOČINA  18. května 2017 se na Vírské univer-
zitě třetího věku konala přednáška s názvem 50 Od-
stínů svobody. Přednášejícím byl předseda Pirátské 
strany Ivan Bartoš. Mluvilo se o tom, jak se změnil život 
člověka v souvislosti s rozvojem technologií a nástu-
pem informační společnosti. Řeč byla také o pohledu 
na lidskou práci a základním příjmu, o dostupnosti 
informací či fungující a otevřené veřejné správě. Zájem 
místních potvrdil, že Piráti svými tématy neoslovují 
jen mladší generaci.

Ukliďme Česko, Telč

Slavnostní předání peněz třebíčskému spolku Vrátka

Elektronická karta Mariánka

NEvOLTE POdLE BILLBOaRdů, INFORMUJTE SE.

Ukliďme Česko, Přerov

Posluchači přednášky ve Víru
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Pusťte na ně Piráty, braňte svou svobodu.

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana, politická strana se sídlem Řehořova 19, 130 00 Praha 3, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné online na adrese www.piratskelisty.cz pod licencí CC-BY-SA 3.0. Pu-
blikování a další šíření obsahu Pirátských listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové, příznivci a zastupitelé Pirátské strany: vedoucí projektu: Mikuláš Ferjenčík; jazyková 
korektura: Věra Marušiaková, Barbora Hrůzová, sazba: Jarmila Palatá. Tisk financují Piráti ze státního příspěvku Pirátům za volby 2013. Distribuci zajišťují dobrovolníci, ojediněle i Česká pošta.

Řešení křížovky nám posílejte na info@pirati.cz. Pro 3 vylosované máme připravena pirátská trička.

Nepodporují nás

pavel Bém

„Pan Michálek je nejenom Pirát, ale nejspíše 
také idiot.“

Bývalý pražský primátor, kterého Piráti kri-
tizovali kvůli jeho zodpovědnosti za kauzu 
Opencard. Piráti zpracovali zevrubnou ana-
lýzu toho, proč je Bém za kauzu zodpovědný.

radmila kleslová
„Pan Ferjenčík by si chtěl na moje místo 
v dozorčí radě sednout sám.“

Pravá ruka andreje Babiše, se kterým se 
zná z doby, kdy působila pro komunistickou 
kontrarozvědku. Pražští Piráti upozornili, že 
tato paní „čerpá“ z teplých míst v dozorčích 
radách firem, které vlastní město, celkem 
360 tisíc korun měsíčně.

milan chovanec
„Tu práci jsem psal sám, za pomoci několika 
knížek a internetu. Pokud mají Piráti kousek 
cti ve své pirátské duši, měli by se omluvit.“

Piráti upozornili na to, že Milan Chovanec 
do své bakalářské práce okopíroval dvě 
stránky ze středoškolského referátu, aniž 
by označil citaci. Místo omluvy se ministr 
trapně vymlouval.

václav klaus 
„Máme standardně nazvané politické stra-
ny, nemáme žádné ‚Vzhůru, Itálie‘ či auto-
strany nebo Pirátské strany.“

Klaus asi nikdy nepochopí, že politiku jde 
dělat i bez „zhasínání“. Když v roce 2013 
omilostnil největší tuneláře ze své éry, Piráti 
byli spoluautory návrhu na zrušení části 
amnestie, podanému k Ústavnímu soudu.  

karel Březina

„Myslím, že to symbolizuje jejich nedospě-
lost.“

Bývalý asistent premiéra Sobotky a pra-
vomocně odsouzený podvodník. Reagoval 
na to, že s ním Piráti odmítli jednat o koalici 
v Praze. Podle Pirátů má prsty v čachrech 
s developery.

miroslav jansta
„Žádám vás, abyste se zdržel tvrzení, že 
Jansta zodpovídal za cenu zakázky na pro-
nájem Škodova paláce, která byla dvojná-
sobně předražená.“
Vlivnému advokátovi jsme připomněli 2 mi-
liardy, které zmizely ve Švýcarsku. Jansta je 
právník a bývalý člen KSČ, ale také se anga-
žuje jako sportovní bafuňář. Díky konexím 
vybudoval z peněz ČEZu basketbalový klub 
Nymburk.

Některé výroky jsou redakčně kráceny
sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy

dál

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
lídr pražské kandidátky pro sněmovní volby, zastupitel 
hl. m. Prahy 
fyzik a právník, spoluautor pirátské daňové reformy

Podpořte Piráty
Osm let bráníme svobodu slova a informací, bojujeme za otevřenost veřejné správy, upozorňujeme na korupci a zapoju-
jeme občany do veřejného dění. Chceme pro všechny možnost spolurozhodovat.
Šance na drobná i větší vítězství stoupají s množstvím lidí, kteří nás podporují. Pokud si přejete změnu systému, podpořit 
Piráty je jednou z možných cest. Přispějte prosím na pirátský transparentní účet. Děkujeme za každou částku. 
Více informací na www.pirati.cz/dary/

Zadní strana volebních novin, to je pravidelná přehlídka slavných tváří a maskotů, kteří vyjadřují 
svou podporu. Také bychom mohli sehnat několik senátorů, sportovců nebo umělců, ale řekli jsme 
si, že nás mnohem lépe vystihuje to, kdo Piráty podporovat nebude.
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