
STÁT MÁ SLOUŽIT,  
NE PŘEKÁŽET

V moderním státě by se měli občané cítit  
pohodlně. Jsme Starostové, proto víme, kde 
se mohou odstranit zbytečné požadavky, 
které na nás stát nyní klade. Více než rok 
sbíráme podněty od občanů. A rozhodli jsme 
se nečekat na reformu, která nikdy nepřijde. 
Překážky odstraňujeme.



ÚŘADY BUDOU  
SDÍLET INFORMACE.  

KONEČNĚ!

Stát má občanovi sloužit, ne mu házet klacky pod nohy. Náš 
návrh nově zavede povinnost úřadů předávat si informace, 
které jsou volně dostupné v centrálních evidencích a rejstří-
cích. Každému občanovi se ulehčí. Nebude muset řešit, zda 
mu nechybí nějaké dokumenty obsahující informace, které si 
úřad může jednoduše zjistit. Úřady si tak budou moci zajistit 
potvrzení o studiu či souhlas s umístěním sídla podnikání při 
zakládání živnosti a podobně.

NAVRHUJEME

LÍTÁNÍ PO ÚŘADECH SKONČÍ.



MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST? 
V MODERNÍM STÁTĚ 

NENÍ TŘEBA! 

Pokud se vám podaří zdárně vyřídit veškeré náležitosti s finan- 
čními úřady či orgány sociální správy, musíte se dostavit ještě 
na úřad v místě vašeho trvalého bydliště. To může být vzhle-
dem ke studiu či práci mimo domov dost náročné. Zavádíme 
proto možnost podat konkrétní návrh/žádost u věcně stejného 
úřadu. Ten pak podání přijme a doručí jej na „váš úřad“.

NAVRHUJEME

NEMUSÍTE NIKAM DOJÍŽDĚT.  
VŠE VYŘEŠÍTE NA NEJBLIŽŠÍM ÚŘADĚ.



ZAVEDEME 
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ 

O ZAHÁJENÉ EXEKUCI

V praxi se často stává, že lidé v exekuci prodávají cenný maje-
tek jako například auto. Dlužník ovšem nemůže volně nakládat 
se svým majetkem. V tomto případě je prodej neplatný. Nic ne-
tušící kupec tedy nejenže neobdrží, co si zakoupil, ale je dokon-
ce možné, že nedostane zpátky ani své peníze. Naše novela za-
vede povinnost úřadu zveřejňovat v centrálním registru vozidel 
údaje o zahájení exekuce u vlastníka. Právní jistota občanů se 
zase o kousek posune!

NAVRHUJEME

ZAKOUPENÉ AUTO  
VÁM UŽ NIKDO NEZABAVÍ

EXEKUČNĚ ZABAVENO



JEDNODUŠŠÍ PŘIZNÁNÍ  
K DANI Z NEMOVITOSTI

Stalo se vám někdy, že jste si vypočítali daň z nemovitosti a na 
úřadě jste se dozvěděli, že je to špatně? Podle našich zjištění 
je mnohem více lidí, kterým s vyplňováním správných údajů 
pomáhají úředníci podle katastru nemovitostí, než těch, kteří 
si daňové přiznání zvládnou sestavit sami. Proto navrhujeme, 
aby úřady posílaly předvyplněný formulář na základě dat  
z katastru nemovitostí. Daňový poplatník pak jen podepíše 
přiznání a zaplatí daň. Jednoduše, rychle a bez zátěže občanů. 

NAVRHUJEME

UŠETŘÍTE ČAS A STAROSTI PŘI 
PODÁVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ. 

DAŇ Z NEMOVITOSTI

PODPIS



ZJEDNODUŠÍME ZRUŠENÍ 
REGISTRACE K DPH

Naše novela umožní podnikatelům zrušit své podnikání po 
šesti měsících namísto současných dvanácti. V mnoha přípa-
dech dochází k tomu, že by bylo pro podnikatele za splnění  
zákonných podmínek výhodnější si požádat o zrušení regist-
race k DPH, ale přesto musí počkat alespoň dvanáct měsíců, 
než uběhne minimální doba, po kterou musí být k dani regist-
rován před jejím zrušením.

NAVRHUJEME

SVÉ PODNIKÁNÍ MŮŽETE  
UKONČIT SNADNĚJI.
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HOSPODÁŘSKÉ 
VÝSLEDKY FIREM 

ZVEŘEJNÍ STÁT ZA VÁS

Obchodní korporace jsou povinny zveřejňovat v obchodním 
rejstříku své účetní závěrky, ale nikdo to nevynucuje. Co s tím? 
Nyní bude stát ekonomické údaje, které obdržel v daňovém  
přiznání, zveřejňovat v obchodním rejstříku za podnikatele. 

NAVRHUJEME

PODNIKATELŮM ODPADNOU STAROSTI 
SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM VÝSLEDKŮ.



ŘIDIČÁKY PRO 
PRVOŘIDIČE RYCHLEJI

Pamatujete si, jaké to bylo po dokončení autoškoly? Nadšení 
a také nervozita. A tahle nervozita stoupá tehdy, když nemáte 
možnost si řidičský průkaz vyřídit hned. Ovšem v případě žá-
dostí o opětovné vystavení průkazu jej lze obdržet v řádu něko-
lika dní. Proč to tak nejde i u prvořidičů? I tuhle absurditu jsme 
se rozhodli napravit.

NAVRHUJEME

PRVNÍ ŘIDIČÁK DO PÁR DNÍ.



POVOLOVÁNÍ STAVEB 
RYCHLEJI

Vydávání stavebních povolení je kvůli poslední novele zákona 
zdlouhavé. Proč musí ke každé stavbě kůlny vydávat stano-
visko úředník z obce s rozšířenou působností? Nestačí právě  
u těchto staveb úředník, který sedí na „vašem“ stavebním úřadě? 
Podle nás ano!

ZAMÍTNUTO A OPSÁNO VLÁDNÍ KOALICÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ BUDE STAČIT 
OD JEDNOHO ÚŘADU.

STAVBA 
POVOLENA



VRÁCENÍ SMĚNY 
DO DVOU HODIN

Neuvěřitelná ostuda. Tak vnímáme velkou část směnáren ze-
jména v našem hlavním městě. Navrhli jsme možnost vrátit 
směněné peníze do dvou hodin od uskutečnění směny. Proč? 
Protože podvody se stávají denně. Směnárníci při informování 
zákazníků lžou a ve chvíli, kdy si z ruky do ruky podávají peníze, 
nelze směnu vrátit. Lidé často přicházejí o jediné prostředky, 
které na cestování po ČR mají. Rozhodli jsme se tuto ostudu 
zastavit.

KONEC PODVODNÍKŮ VE SMĚNÁRNÁCH.

ZAMÍTNUTO A OPSÁNO VLÁDNÍ KOALICÍ



ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY 
RYCHLEJI A JEDNODUŠEJI

Také vám připadalo absurdní vyfotit se na občanský průkaz  
u jednoho okénka a pak být nucen si na průkaz řidičský donést 
vytištěnou fotografii? Nebo že občanku si vyřídíte kdekoliv  
na úřadě, ale řidičák jen na vašem místně příslušném úřadě? 
Nám to absurdní přišlo. A proto jsme to napravili. Propojili jsme 
registry, a tak díky nám můžete řidičský průkaz dostat rychleji 
a kdekoliv.

PROSADILI JSME

ŘIDIČÁK DOSTANETE KDEKOLIV.



DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ 
PRO ZAMĚSTNAVATELE 

DÁRCŮ KRVE

Dlouhodobě prosazujeme daňové zvýhodnění pro bezúplatné 
dárce krve. Díky nám si můžete snížit svůj daňový základ, 
stejně jako dárci kostní dřeně.

PROSADILI JSME

DARUJTE KREV A SNIŽTE SI DANĚ.

%



ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST 
VAŠICH DĚTÍ? POTVRZENÍ 

VÁM VYDRŽÍ DÉLE

Původně vám tento papír od lékaře platil jenom rok, vydržel 
tak pouze jeden tábor či jednu školu v přírodě. Díky nám nyní 
platí dva roky, což znamená, že se ušetří cca 200 000 návštěv 
lékaře ročně. Tyto návštěvy lze spojit s preventivními pro-
hlídkami. Kromě času se šetří i peníze, protože někteří lékaři  
vybírali až 200 Kč za potvrzení.

PROSADILI JSME

PRODLOUŽENÁ PLATNOST ZDRAVOTNÍ 
ZPŮSOBILOSTI VAŠEHO DÍTĚTE.



ABSURDITY 

Hledáme možnosti, jak pomoci občanům. Stalo se vám při 
kontaktu s úřady něco, co považujete za absurdní situaci či 
nelogické řešení problému? Máte pocit, že jste se setkali  
s úředním nařízením, které nedává smysl? Napište nám o tom 
a pomozte tak zkvalitnit a zjednodušit život v naší zemi nám 
všem!

Kontaktujte nás na  
www.starostove-nezavisli.cz/absurdity  

nebo na absurdity@stan.cz.



V ROCE 2020 
S JASNÝM CÍLEM

Zajímá vás, co dalšího děláme pro české občany? Stanovi-
li jsme si několik cílů, které usnadní život každému. Těmi se  
budeme v tomto roce zabývat nejvíce. A které to jsou?

ZASTAVÍME ENERGOŠMEJDY

Množí se případy, kdy lidé naletěli prodejcům energií a uzavřeli 
s nimi nevýhodné smlouvy. Připravili jsme proto opatření proti 
nekalým praktikám prodejců energií. Navrhli jsme novelu záko-
na, která chrání spotřebitele.

VÍCE TŮNĚK A POLNÍCH CEST

Nečekáme na vládu, oživujeme krajinu vlastníma rukama. Nej-
lepším řešením je obnova a tvorba tůní pro zadržení vody ve 
vyprahlé krajině. Tyto prvky osvobodíme od nesmyslné daně. 
I proto jsme spustili projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu. Více 
informací na www.stanprotisuchu.cz.

MODERNÍ VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY

Chceme školství flexibilní, moderní a dynamické. Jaké změ-
ny chystáme? Svobodný výběr profese až v průběhu studia,  
větší zapojení praxe a polytechniky v krajích. Více informací na 
www.moderniskolstvi.cz.

PENÍZE TAM, KDE JSOU POTŘEBA

Pracujeme na řešení, jak spravedlivěji rozdělovat peníze do 
krajů. Konkrétně navrhneme nová hlediska, která budou brát 
zřetel nejen na počet obyvatel a počet kilometrů silnic II. a III. 
třídy, ale i na znevýhodněné kraje, pro které bude významným 
prvkem zavedení solidárního příspěvku.



www.jednoduchystat.cz


