Programové priority koalice Pirátů a STAN
1. Lepší fungování státu blíž občanům
Budeme prosazovat štíhlý stát, k občanům přívětivý a jim sloužící. Podporujeme samosprávy,
jejich finanční nezávislost a rozhodování co nejblíže lidem. Veřejnou správu maximálně
zdigitalizujeme. Zavedeme do praxe schválený zákon o právu na digitální službu a zajistíme,
aby obíhala data, nikoliv občané.

2. Férové daně
Prosazujeme nižší daně z práce, aby lidé, kteří poctivě pracují měli na výplatní pásce vyšší
čistou mzdu. Proto podporujeme vyšší a valorizovanou slevu na poplatníka. Abychom získali
peníze na nižší daně z práce, je třeba zrušit nedůvodné daňové výjimky. Cílem jsou férové daně,
pochopitelné pro každého, a které zajistí kvalitní veřejné služby, důstojné důchody, dostupné
zdravotnictví a kvalitní školství.

3. Dostupné zdravotnictví
Odstraníme nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče v různých regionech. Zavedeme
digitalizaci zdravotnictví a zavedeme její jednotné standardy. Samozřejmostí bude zveřejňování
anonymizovaných dat o českém zdravotnictví, aby se každý občan mohl podívat na dostupnost
zdravotní péče.

4. Vzdělávání pro 21. století
Do vzdělávání zajistíme financování 5 % HDP a zavedeme nový, prostupný a rozmanitější
systém: nové typy škol a tříd, větší možnost volby. Vzdělávací curriculum odpovídající
potřebám 21. století.

5. Spravedlnost pro všechny
Budeme usilovat o spravedlnost bez ohledu na příjmy a postavení. Prosadíme krajskou
příslušnost exekutorů, snazší insolvence a lepší regulaci půjček. I dlužník musí dostat právo na
důstojný život.

6. Ochrana naší krajiny
Podpoříme praktické kroky k ochraně klimatu, přírody a krajiny, a to i na lokální úrovni
(podpora menších farem, ochrana půdy a vody). Zaměříme se na opatření v krajině podporující
přirozenou retenci vody a boj s erozí.

7. Podpora podnikání a inovací
Rozhýbáme inovace ve státě na všech úrovních. Připravíme národní program pro inovace a růst
přidané hodnoty podle vzorů ze zahraničí s důrazem na podporu výzkumu a vývoje a malých i

středních firem. Srovnáme šance pro jejich podnikání, odstraníme zbytečné překážky a
aktualizujeme zákony tak, aby řešily skutečné problémy lidí v moderní době.

8. Průhledné fungování státu
Nabízíme poctivé a kompetentní politiky, kteří zajistí přechod k transparentnímu státu.
Ušetříme tak peníze ze státní kasy a zlepšíme kvalitu rozhodování. Omezíme příležitosti pro
korupci dle doporučení mezinárodních expertů. Ochráníme oznamovatele korupce. Zavedeme
vymahatelnost pravidel v zákoně o střetu zájmů.

