Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Souhrn odpovědí - jmenný

1. Celostátní referendum
- - Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- 6 - Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
Kotyzová, Kulhánek, Pavlík, Procházka, Šimánek, Wetter
- 1 - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
Kos
- 33 - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
Aulická Jírovcová, Beer, Bohbot, Buldra, Dušek, Gawlas, Hamrozi, Hannig, Havel, Holata,
Horylová, Kákona, Kobza, Krabička, Luzar, Machač, Mikeš, Musil, Mužík, Oharková,
Sklář, Šarman, Šmudla, Štědroň, Turková, Urban, Váhalová, Valenta, Vašíček I., Vašíček R.,
Větrovský, Zadražil, Zwyrtek Hamplová
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- 14 - Podporuji snížení daní
Aulická Jírovcová, Beer, Hamrozi, Horylová, Kobza, Kotyzová, Machač, Mikeš, Sklář, Šarman,
Urban, Vašíček R., Zadražil, Zwyrtek Hamplová
- 11 - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
Hannig, Holata, Krabička, Kulhánek, Mužík, Oharková, Procházka, Šmudla, Štědroň,
Valenta, Větrovský
- 11 - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
Dušek, Gawlas, Havel, Kákona, Kos, Luzar, Pavlík, Šimánek, Turková, Vašíček I., Wetter
sazby daně z příjmů fyzických osob
…3..
Kos, Luzar, Pavlík
sazby daně z příjmů právnických osob
…2..
Luzar, Pavlík
sazby daně z přidané hodnoty
…..
sazby daní spotřebních
…..
sazby daně dědické
…2..
Gawlas, Luzar
zavedení sektorových daní
…7..
Dušek, Havel, Kákona, Luzar, Turková, Vašíček I., Wetter
zavedení daně z mimořádných zisků
…6..
Dušek, Havel, Kákona, Šimánek, Turková, Vašíček I.,
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
…2..
Luzar, Vašíček I.,
- 4 - Nevím, jiný názor
Bohbot, Buldra, Musil, Váhalová

3. Ekonomická soběstačnost
- 38 - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
Aulická Jírovcová, Beer, Bohbot, Buldra, Dušek, Gawlas, Hamrozi, Hannig, Havel, Holata,
Horylová, Kákona, Kobza, Kos, Kotyzová, Krabička, Kulhánek, Luzar, Machač, Mikeš,
Musil, Mužík, Oharková, Procházka, Sklář, Šarman, Šimánek, Šmudla, Štědroň, Turková, Urban,
Váhalová, Valenta, Vašíček R., Větrovský, Wetter, Zadražil, Zwyrtek Hamplová
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
- 2 - ČR nepotřebuje soběstačnost
Pavlík, Vašíček I.
- - Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- 11 - Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Hamrozi, Hannig, Kos, Mikeš, Oharková, Šarman, Šimánek, Štědroň, Vašíček R.,Wetter, Zadražil
- - Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
- 18 - Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Beer x, Buldra, Dušek, Gawlas, Holata, Horylová, Kákona, Kotyzová, Kr,abička, Luzar x,
Mužík, Pavlík x, Šmudla, Urban, Valenta, Vašíček I., Větrovský, Zwyrtek Hamplová
- 11 - Podporuji prodloužení dovolené
Aulická Jírovcová, Beer x, Bohbot, Havel, Kobza, Kulhánek, Luzar x, Machač, Musil, Pavlík x,
Sklář
- 3 - Nevím, jiný názor
Procházka, Turková, Váhalová

5. Bydlení
- 1

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
Kos
- 2 - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
Oharková, Procházka
- 5 - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
Kulhánek, Mužík, Pavlík x, Šarman, Šmudla
- 16 - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
Beer, Gawlas, Hamrozi, Hannig, Havel, Kákona, Krabička, Mikeš, Pavlík x, Sklář, Šimánek, Urban,
Váhalová, Vašíček I., Větrovský, Wetter
- 12 - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
Aulická Jírovcová, Bohbot, Buldra, Dušek, Holata, Horylová, Kobza, Luzar, Machač, Musil,
Turková, Valenta
- 5 - Nevím, jiný názor
Kotyzová, Štědroň, Vašíček R., Zadražil, Zwyrtek Hamplová

6. ČR a Evropská unie
- 2 - ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
Kákona, Pavlík
- 4 - ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
Kos, Kulhánek, Procházka, Šimánek
- 7 - ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
Beer, Hamrozi, Sklář, Vašíček R., Větrovský, Wetter, Zwyrtek Hamplová
- 14 - ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
Aulická Jírovcová, Bohbot, Dušek, Gawlas, Hannig, Holata, Horylová, Krabička, Luzar, Mužík,
Šarman, Šmudla, Valenta, Zadražil
- 11 - ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Buldra, Havel, Kobza, Kotyzová, Machač, Mikeš, Musil, Oharková, Štědroň, Turková, Urban
- 2 - Nevím, jiný názor
Váhalová, Vašíček I.
7. Migrace
- - ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
- 1 - ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
Kákona
- 8 - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
Dušek, Luzar, Mikeš, Procházka, Šarman, Váhalová, Větrovský, Wetter
- 18 - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
Beer, Bohbot, Buldra, Hamrozi, Horylová, Kos, Kotyzová, Kulhánek, Machač, Mužík, Oharková,
Sklář, Šimánek, Šmudla, Turková, Valenta, Vašíček I., Zwyrtek Hamplová
- 4 - ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
Gawlas, Musil, Urban, Zadražil
- 5 - ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Aulická Jírovcová, Hannig, Havel, Holata, Krabička
- 4 - Nevím, jiný názor
Kobza, Pavlík, Štědroň, Vašíček R.,

8. Vojenské základny cizích států v ČR
- 34 - Odmítám
Aulická Jírovcová, Beer, Bohbot, Buldra, Dušek, Gawlas, Hannig, Havel, Holata, Horylová, Kobza,
Kos, Kotyzová, Krabička, Luzar, Machač, Mikeš, Musil, Mužík, Oharková, Pavlík, Šarman,
Šimánek, Šmudla, Štědroň, Turková, Urban, Váhalová, Valenta, Vašíček I., Vašíček R., Wetter,
Zadražil, Zwyrtek Hamplová,
- - Podporuji
- 6 - Nevím, jiný názor
Hamrozi, Kákona, Kulhánek, Procházka, Sklář, Větrovský

9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
- 8 - Nepodporuji v jakékoli formě
Aulická Jírovcová, Beer, Havel, Krabička, Machač, Štědroň, Vašíček I., Vašíček R.
- 14 - Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Bohbot, Buldra, Gawlas, Hannig, Horylová, Kobza, Kotyzová, Musil, Šarman, Šmudla, Turková,
Urban, Valenta, Zwyrtek Hamplová
- 6 - Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
 Dušek, Holata, Kákona, Luzar, Šimánek, Zadražil
- 11 - Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Hamrozi, Kos, Kulhánek, Mikeš, Mužík, Oharková, Pavlík, Procházka, Sklář, Větrovský, Wetter
- - Podporuji bez omezení
- 1
Nevím, jiný názor
Váhalová

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Souhrn odpovědí - stranický

1. Celostátní referendum
- - Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- 6 - Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
2 ČSSD, KOA, KDU-ČSL, SPD, za STAN
- 1 - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
HPP+Zelení/Sen 21
- 33 - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
7 SPD, 2 KSČM, 2 PES, 2 Piráti, 2 Rozumní, 2 (za) Svobodní, 3 za Nezávislí, 3 nestr,
za BOS, ČSNS, ČSSD, DSZ-ZPZ, za Jihočeši 2012, Moravané, NEJ, za Soukromníci,
SSPD-SP, Trikolora
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- 14 - Podporuji snížení daní
4 SPD, 2 za Nezávislí, 2 nestr., za BOS, ČSNS, NEJ, Rozumní, za Soukromníci,
za Svobodní
- 11 - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
2 PES, 2 SPD, za Jihočeši 2012, KDU-ČSL, KOA, KSČM, Rozumní, SSPD-SP, Trikolora
- 11 - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
2 ČSSD, 2 Piráti, 2 SPD, DSZ-ZPZ, HPP+Zelení/Sen 21, za Nezávislí, za STAN, nestr.
sazby daně z příjmů fyzických osob
..3..
ČSSD, HPP+Zelení/Sen 21, nestr.
sazby daně z příjmů právnických osob
..2..
ČSSD, nestr.
sazby daně z přidané hodnoty
…..
sazby daní spotřebních
…..
sazby daně dědické
..2..
za Nezávislí, nestr.
zavedení sektorových daní
..7..
2 Piráti, 2 SPD, ČSSD, DSZ-ZPZ, nestr.
zavedení daně z mimořádných zisků
..6..
2 Piráti, 2 SPD, DSZ-ZPZ, za STAN
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
..2..
Piráti, nestr.
- 4 - Nevím, jiný názor
ČSSD, KSČM, Moravané, Svobodní

3. Ekonomická soběstačnost
- 38 - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
8 SPD, 2 ČSSD, 2 KSČM, 2 PES, 2 Rozumní, 2 (za) Svobodní, 3 za Nezávislí, 3 nestr.,
za BOS, ČSNS, DSZ-ZPZ, HPP+Zelení/Sen 21, za Jihočeši, KDU-ČSL, KOA, Moravané,
NEJ, Piráti, za Soukromníci, SSPD-SP, za STAN, Trikolora
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
- 2 - ČR nepotřebuje soběstačnost
ČSSD, Piráti
- - Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- 11 - Nepodporuji zkrácení pracovní doby
ČSNS, ČSSD, HPP+Zelení/Sen 21, NEJ, za Nezávislí, PES, Rozumní, SPD, SSPD-SP,
za Svobodní, za STAN
- - Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
- 18 - Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
5 SPD, 2 KSČM, 2 Piráti, 2 za Nezávislí, za BOS, ČSSD x, za Jihočeši 2012, PES,
Rozumní x, Trikolora, nestr. x
- 11 - Podporuji prodloužení dovolené
3 nestr. x, ČSSD x, DSZ-ZPZ, KOA, Moravané, Rozumní x, Svobodní, za Soukromníci,
SPD
- 3 - Nevím, jiný názor
ČSSD, KDU-ČSL, SPD

5. Bydlení
- 1 - Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
HPP+Zelení/Sen 21
- 2 - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
KDU-ČSL, PES
- 5 - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
ČSSD x, KOA, za Nezávislí, PES, Trikolora
- 16 - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
3 ČSSD x, 3 SPD, 2 Piráti, 2 Rozumní, DSZ-ZPT, za Jihočeši 2012, NEJ, za Nezávislí,
za Soukromníci, za STAN
- 12 - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
4 SPD, 3 nestr., 2 KSČM, za BOS, Moravané, Svobodní
- 5 - Nevím, jiný názor
ČSNS, SPD, SSPD-SP, za Nezávislí, za Svobodní

6. ČR a Evropská unie
- 2 - ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČSSD, Piráti
- 4 - ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
HPP+Zelení/Sen 21, KDU-ČSL, KOA, za STAN
- 7 - ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČSNS, ČSSD, NEJ, za Jihočeši, za Nezávislí, Rozumní, za Soukromníci
- 13 - ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
3 SPD, 2 za Nezávislí, 2 nestr., 2 (za) Svobodní, za BOS, KSČM, PES, Rozumní, Trikolora
- 11 - ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
5 SPD, DSD-ZPZ, KSČM, Moravané, PES, SSPD-SP, nestr.
- 2 - Nevím, jiný názor
ČSSD, Piráti

7. Migrace
- - ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
- 1 - ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
Piráti
- 8 - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
2 ČSSD, 2 SPD, za Jihočeši 2012, KDU-ČSL, za Nezávislí, nestr.
- 18 - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
2 KSČM, 2 PES, 2 SPD, za BOS, HPP+Zelení/Sen 21, KOA, NEJ, za Nezávislí, Piráti,
Rozumní, za Soukromníci, za STAN, Svobodní, Trikolora, nestr.
- 4 - ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
Moravané, za Nezávislí, SPD, za Svobodní
- 5 - ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
2 SPD, DSZ-ZPZ, Rozumní, nestr.
- 4 - Nevím, jiný názor
ČSNS, ČSSD, SPD, SSPD-SP

8. Vojenské základny cizích států v ČR
- 34.- Odmítám
8 SPD, 3 ČSSD, 3 za Nezávislí, 3 nestr. 2 KSČM, 2 PES, 2 Rozumní, 2 (za) Svobodní,
za BOS, ČSNS, DSZ-ZPZ, HPP+Zelení/Sen 21, Moravané, Piráti, SSPD-SP, za STAN,
Trikolora
- - Podporuji
- 6 - Nevím, jiný názor
za Jihočeši 2012, KDU-ČSL, KOA, NEJ, Piráti, za Soukromníci

9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
- 8 - Nepodporuji v jakékoli formě
2 nestr., ČSNS, DSZ-ZPZ, Piráti, Rozumní, SPD, SSPD-SP
- 14 _ Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
4 SPD, 3 za Nezávislí, 2 KSČM, za BOS,, Moravané, PES, Rozumní, Svobodní
- 6 - Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
2 SPD, Piráti, za STAN, za Svobodní, nestr.
- 11 - Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
2 ČSSD, HPP+Zelení/Sen 21, za Jihočeši 2012, KDU-ČSL, KOA, NEJ, PES,
za Soukromníci, SPD, Trikolora,
- - Podporuji bez omezení
-. 1 - Nevím, jiný názor
ČSSD

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Hana Aulická Jírovcová, nestr., v. o. 4. - Most

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- X - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- X - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- X - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
- - ČR nepotřebuje soběstačnost
- - Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - -X- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- X - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- - Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie
-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
- ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
X - ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
- ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
- Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

-

-

- -X- -

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

-X- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

-X- - - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení

-

-

Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Jan Beer, za Rozumní, v. o. 31. - Ústí nad Labem

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x- x- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- x- -

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- x- - - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
David Bohbot, Svobodní, v. o. 19. - Praha 11

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- x - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - - x- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
x - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- - x-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - x- - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Miloslav Buldra, KSČM, v. o. 31. – Ústí nad Labem

1. Celostátní referendum
- - Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- - Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
-x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob .....
sazby daně z příjmů právnických osob .....
sazby daně z přidané hodnoty .....
sazby daní spotřebních .....
sazby daně dědické .....
zavedení sektorových daní .....
zavedení daně z mimořádných zisků .....
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň) .....
-x - Nevím, jiný názor........ progresivní zdanění dle výše příjmů/ 4 pásmové/

3. Ekonomická soběstačnost
-x - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.) / i když plyn nemáme/
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost

- - ČR nepotřebuje soběstačnost
-

Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - Nepodporuji zkrácení pracovní doby
- - Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
- x- Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
- - Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
- - Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
-x - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor

6. ČR a Evropská unie
- - ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
- - ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
- - ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
- - ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
-x - ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
- Nevím, jiný názor

7. Migrace
- - ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
- - ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
- - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
- x- ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
- - ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
- - ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
- Nevím, jiný názor

8. Vojenské základny cizích států v ČR
-x - Odmítám
- - Podporuji
- Nevím, jiný názor

9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
- - Nepodporuji v jakékoli formě
- x- Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
- - Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
- - Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
- - Podporuji bez omezení
- - Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Antonín Dušek, SPD, v. o. 40. – Kutná Hora

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- X - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - -X-

-

-

Podporuji snížení daní
Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
…..
sazby daně z příjmů právnických osob
…..
sazby daně z přidané hodnoty
…..
sazby daní spotřebních
…..
sazby daně dědické
…..
zavedení sektorových daní
X
zavedení daně z mimořádných zisků
X
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
…..
Nevím, jiný názor...........Uvedené zvýšení vzhledem k současné krizi dočasně na tři roky

3. Ekonomická soběstačnost
- X - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
- - ČR nepotřebuje soběstačnost
- - Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - -X- - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- X - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- - Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie
-

-

- -X-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

- - ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
- - ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
- X - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
- - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
- - ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
- - ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
- - Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR
-X- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - -X- -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Petr Gawlas, za Nezávislí, v. o. 73. - Frýdek-Místek

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- X - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - -X-

-

-

Podporuji snížení daní
Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
..X.
…..

3. Ekonomická soběstačnost
-X-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - -X- - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- X - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- - Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie
-

-

- -X-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

-

-

-X- - -

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

-X- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- -X- - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Petr Hamrozi, Hnutí NEJ, v. o. 73. - Frýdek-Místek

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- x- - - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
Pozn. Nejen finanční, ale aktivně se podílet na výstavbě bytů (jak stát, tak kraje, města a
obce)
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- x- -

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- - - x-

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor.............Pozn. S jednotkami NATO problém nemám, ostatní státy jen po
důkladném zvážení a záleží na vnějších okolnostech (například bezprostředně hrozící
válečný konflikt)
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - - x -

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,

-

-

nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor............Pozn. Zde bych volil ze dvou variant – viz. výše. Pokud může být
pouze jedna, volím „s mandátem RB OSN“

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Petr Hannig, Rozumní, v. o. 25. – Praha 6

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- x - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- x- - - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- - x-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

-

-

- - x- -

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - x- - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Jan Havel, za DSZ-Za práva zvířat, v. o. 1. – Karlovy Vary

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - -.x. -

-

-

Podporuji snížení daní
Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
..x..
..x..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
-x
-

-

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

-

-

- x- -

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

-

-

- - x- -

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- x- - - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Svatopluk Holata, SPD, v. o. 34. - Liberec

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - x-.....-

-

-

Podporuji snížení daní
Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x- - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
x - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- - x-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

-

-

- - x- -

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - x- -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Gina Horylová, za BOS, v. o. 73. - Frýdek-Místek

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
- - ČR nepotřebuje soběstačnost
- - Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
x - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
- ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
x - ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
- ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
- Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
x - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
- ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
- ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
- Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x - Odmítám
- - Podporuji
- - Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
- - x - - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Martin Kákona, Piráti, v. o. 13. - Tábor

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..x..- Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
..x..
..x..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
-x
-

-

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

- x- -

-

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

- -x - -

-

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- - - x-

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - x- -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Jiří Kobza, SPD, v. o. 22. – Praha 10

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - - x- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
x - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy,
aby přímo ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

-

-

- x- -

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
- ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
- ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
- ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
x - Nevím, jiný názor...............ČR by se měla řídit naším kvalitním azylovým zákonem
a přijímat osoby, které splňují podmínky pro udělení politického azylu osobám, kterým
v jejich mateřských zemích hrozí smrt, mučení nebo věznění
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - x-

-

-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté
ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Ladislav Kos, HPP 11 + Zelení/Sen 21, v. o. 19. – Praha 11

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
- x - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

x
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
- - ČR nepotřebuje soběstačnost
- - Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- x - - - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
- x - Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- - Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie
- - x-

-

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - - x-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Eva Kotyzová, SPD, v. o. 37. - Jičín

1. Celostátní referendum
- - Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- x - Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - Nepodporuji zkrácení pracovní doby
- - Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
- x - Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd,
Pozn. Samozřejmě i s jejich růstem vzhledem k inflaci a energetické krizi.
- - Podporuji prodloužení dovolené
- - Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
x - Nevím, jiný názor..............Pozn. Stát by měl pomoci různými formami řešit bytovou situaci,
ale také zajistit adekvátní kontrolu tak, aby pomoc nebyla zneužívána.
6. ČR a Evropská unie

-

-

-

-

- x- -

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - x- - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Vítězslav Krabička, SPD, v. o. 79. - Hodonín

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- X - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- X - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- X - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
- - ČR nepotřebuje soběstačnost
- - Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - X - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
X - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
- - ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
- X - ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
- - ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
- - Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
- ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
- ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
X - ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
- Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- X - Odmítám
- - Podporuji
- - Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
- X- - - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Petr Kulhánek, KOA, v. o. 1. – Karlovy Vary

1. Celostátní referendum
- - Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- x - Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- x - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - - x- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
x - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

- - x-

-

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- - - x-

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - - x-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Leo Luzar, nestr., v. o. 67. - Nový Jičín

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..x. - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
..x..
sazby daně z příjmů právnických osob
..x..
sazby daně z přidané hodnoty
…..
sazby daní spotřebních
…..
sazby daně dědické
..x..
zavedení sektorových daní
..x..
zavedení daně z mimořádných zisků
…..
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
..x..
- - Nevím, jiný názor............Pozn. U daní z příjmů FO aPO podporuji zavedení progrese

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x- x- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
x - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- - x-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

- - - x-

-

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - x- -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Jiří Machač, nestr., v. o. 13. - Tábor

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - - x- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
x - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

-

-

- x- -

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- x- - - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Václav Mikeš, SPD, v. o. 10.- Český Krumlov

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- x- - - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

-

-

- x- -

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

- - - x-

-

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - - x-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Ctirad Musil, Moravané, v. o. 61. - Olomouc

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- X - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
…..
sazby daně z příjmů právnických osob
…..
sazby daně z přidané hodnoty
…..
sazby daní spotřebních
…..
sazby daně dědické
…..
zavedení sektorových daní
…..
zavedení daně z mimořádných zisků
…..
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
…..
- X - Nevím, jiný názor...........Požaduju změnu zákona o rozpočtovém určení daní a to tak, aby
místo 8 % dostávaly regiony 40 % a obce místo 20 % dostaly 40 %. Tím se obrovsky sníží potřeba
dotací, ubude byrokracie i korupce, aniž by se zasáhlo do výběru daní, nebo se zpřísňoval trestní
systém. To samo o sobě dělá úspory v řádu stovek miliard korun ročně. Únik financí do zahraničí
(dividendy a pod.) bych řešil vystoupením z EU, úpravou cla a změnou zdanění zahraničních firem.
3. Ekonomická soběstačnost
-X-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor
4. Pracovní podmínky

- - - -X- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- X - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- - Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie
-

-

-

-

-X- -

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

-

-

-X- - -

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

-X- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- -X- - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Jan Mužík, Trikolora, v. o. 67. – Nový Jičín

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- x - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x- - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
x - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- - x-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - - x-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Šárka Oharková, PES, v. o. 11. - Praha 11

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- x - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- x- - - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
x - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

-

-

- x- -

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - - x-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Petr Pavlík, ČSSD, v. o. 25. - Praha 6

1. Celostátní referendum
- - Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- x - Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..x. - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
..x..
sazby daně z příjmů právnických osob
..x..
sazby daně z přidané hodnoty
…..
sazby daní spotřebních
…..
sazby daně dědické
…..
zavedení sektorových daní
…..
zavedení daně z mimořádných zisků
…..
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
…..
- - Nevím, jiný názor......Pozn. U uvedených sazeb daní podporuji progresívní zdanění

3. Ekonomická soběstačnost
-

-

- - x- -

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost.....................Pozn. V rámci EU je to nesmysl
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x- x- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
x - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

- x- -

-

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

-

-

-

-

- - - x-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU, ale ekonomické
nikoli
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor.................Pozn. ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné
migrační politiky EU, ale ekonomické nikoli
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - - x-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Bohuslav Procházka, KDU-ČSL, v. o. 40. - Kutná Hora

1. Celostátní referendum
- - x-

-

Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- x - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - - - x-

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor............Podporuji zkrácení pracovní doby při zvýšení produktivity práce.

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
x - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

- - x-

-

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

- - -x -

-

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- - Odmítám
- - Podporuji
- x - Nevím, jiný názor........Podporuji vojenské základy pouze v rámci NATO a společného
evropského obranného systému.
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
- - - - x-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Martin Sklář, za Soukromníci, v. o. 49. - Blansko

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - - x- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- x- -

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- - - x-

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - - x-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Luděk Šarman, za Nezávislí, v. o. 64. - Bruntál

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní.
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
…..
sazby daně z příjmů právnických osob
…..
sazby daně z přidané hodnoty
…..
sazby daní spotřebních
…..
sazby daně dědické
…..
zavedení sektorových daní
…..
zavedení daně z mimořádných zisků
…..
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
…..
- - Nevím, jiný názor..................Podporuji zásadní změnu daňového systému, zjednodušení daně z
příjmu, ve které se už nevyzná ani MF, a zrušení zbytečných daňových výjimek.

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- x- - - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
x - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- - x-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

- - - x-

-

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - x- - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Jiří Šimánek, za STAN, v. o. 13. - Tábor

1. Celostátní referendum
- - x-

-

Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - - x-

-

-

Podporuji snížení daní
Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
x
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- x - - - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

- - x-

-

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - x- -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Bedřich Šmudla, PES, v. o. 1. – Karlovy Vary

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- x - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x- - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
x - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- - x-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - x- - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Radoslav Štědroň, SSPD-SP, v. o. 70. - Ostrava-město

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- x - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- x- - - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
x - Nevím, jiný názor …..... Pozn. V republice je 850 000 neobydlených bytů – to musíme řešit
6. ČR a Evropská unie

-

-

-

-

- x- -

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

-

-

- - - x-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor..........Pozn. Přijímat jen s podmínkou, že se naučí česky a budou
pracovat tak jako Češi
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- x- - - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Ivana Turková, SPD, v. o. 4. - Most

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- X - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - -X-

-

-

Podporuji snížení daní
Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
..X.
..X.

3. Ekonomická soběstačnost
-X-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - - -X-

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- X - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- - Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie
-

-

-

-

-X- -

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
- X - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli........Pozn. A to jen na dočasnou dobu
- - ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
- - ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
- - Jiný názor..............Pozn. ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty s výjimkou
živelných pohrom a válečných konfliktů na dočasnou dobu, ekonomické migranty nikoliv
8. Vojenské základny cizích států v ČR
-X- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- -X- - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022

Milan Urban, SPD, v. o. 19. – Praha 11
1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- X - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- X - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
-X-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - -X- - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- X - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- - Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie
-

-

-

-

-X- -

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

-

-

-X- - -

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

-X- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- -X- - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Dana Váhalová, ČSSD, v. o. 67.- Nový Jičín

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
…..
sazby daně z příjmů právnických osob
…..
sazby daně z přidané hodnoty
…..
sazby daní spotřebních
…..
sazby daně dědické
…..
zavedení sektorových daní
…..
zavedení daně z mimořádných zisků
…..
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
…..
- x - Nevím, jiný názor......Podporuji progresivní daně. Chci snížit daně i odvody
u nízkopříjmových obyvatel. Tím podpořit i výrobu a rozvoj podnikání a zvýšení životní
úrovně obyvatel.

3. Ekonomická soběstačnost
- x - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
- - ČR nepotřebuje soběstačnost
- - Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - - - x-

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
- ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
- ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
- ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
x - Nevím, jiný názor..............Podporuji znovuotevření znění současných unijních smluv
a dohod a revizi podmínek. Je třeba v případně ekonomických, energetických či
bezpečnostních krizí omezit prvky jednotného „fungování“, například burza s energiemi ap.
7. Migrace

- - - x-

-

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,

- - x-

nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor …...........Je třeba modernizovat současné znění úmluv, ve kterých ČR
slibuje účasti na mezinárodních vojenských misích. Politická situace ve světě se výrazně
změnila a měla by se změnit i úloha ČR v potencionální účasti na těchto misích.

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022

Jiří Valenta, KSČM, v. o. 7. – Plzeň - město
1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- x - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
- - ČR nepotřebuje soběstačnost
- - Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
x - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy,
aby přímo ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
- ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
x - ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
- ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
- Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
x - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
- ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
- ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
- Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x - Odmítám
- - Podporuji
- - Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
- - Nepodporuji v jakékoli formě
- x - Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři,
ženisté ap.)
- - Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
- - Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
- - Podporuji bez omezení
- - Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Ivo Vašíček, Piráti, v. o. 79. - Hodonín

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
- x - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
..x..
..x..
..x..

3. Ekonomická soběstačnost
-

-

- - x- -

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x- - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

-

-

- - x-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor................ ČR by měla prosazovat demokratizaci orgánů EU
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- x- - - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Robert Vašíček, za ČSNS, v. o. 19. – Praha 11

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor......................Pozn. Jsem autorem www.danedolu.cz

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- x- - - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
x - Nevím, jiný názor.................Státní bytová výstavba alespoň 100 000 bytů napříč republikou

6. ČR a Evropská unie
-

-

- x- -

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor............Evropská unie by měla rozpustit centrální orgány a posílit
pravomoci regionů a národních států, nebo se dobrovolně rozpustit.
7. Migrace

-

-

-

-

- - - x-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor......................Migrace selektivně z oborů, které právě potřebujeme, a ze
zemí, které nám jsou civilizačně blízké.
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- x- - - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Jaroslav Větrovský, za Jihočeši 2012, v. o. 13. - Tábor

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- x - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
x - ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
- ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
- ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
- Nevím, jiný názor
7. Migrace

- - ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
- - ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
- x - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
- - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
- - ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
- - ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
- - Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR
-

-

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor........Nelze jednoznačně odpovědět, záleží na konkrétní situaci
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - - x -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Zdeněk Wetter, ČSSD, v. o. 49. - Blansko

1. Celostátní referendum
- - Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- x - Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..x..- Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
..x..
…..
..x..

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- x- - - - -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené
Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
x - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie

-

-

- x- -

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
Nevím, jiný názor
7. Migrace

- - - x-

-

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

- - - - x-

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Evžen Zadražil, za Svobodní, v. o. 13. - Tábor

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- X - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor

2. Daňový systém
- X - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
sazby daně z příjmů právnických osob
sazby daně z přidané hodnoty
sazby daní spotřebních
sazby daně dědické
zavedení sektorových daní
zavedení daně z mimořádných zisků
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
- - Nevím, jiný názor

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3. Ekonomická soběstačnost
- X - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
- - ČR nepotřebuje soběstačnost
- - Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- X - Nepodporuji zkrácení pracovní doby
- - Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
- - Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
- - Podporuji prodloužení dovolené
- - Nevím, jiný názor

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
X - Nevím, jiný názor – stát by se měl snažit o revitalizaci družstevního bydlení
6. ČR a Evropská unie

-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
- ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
X - ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
- ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
- Nevím, jiný názor
7. Migrace

-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
- ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
X - ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
- ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
- Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x - Odmítám
- - Podporuji
- - Nevím, jiný názor
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
- - Nepodporuji v jakékoli formě
- - Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
- X - Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
- - Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
- - Podporuji bez omezení
- - Nevím, jiný názor

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022
Jana Zwyrtek Hamplová, za Nezávislí, v. o. 76. - Kroměříž

1. Celostátní referendum
-

- Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
- Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
- x - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
- - Nevím, jiný názor...................Pozn. Lidé by měli mít právo dosáhnout na základě určitého
počtu podpisů celostátního referenda v podstatě o jakékoli otázce mimo jasně vyjmenovaných.

2. Daňový systém
- x - Podporuji snížení daní
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
-..... - Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
sazby daně z příjmů fyzických osob
…..
sazby daně z příjmů právnických osob
…..
sazby daně z přidané hodnoty
…..
sazby daní spotřebních
…..
sazby daně dědické
…..
zavedení sektorových daní
…..
zavedení daně z mimořádných zisků
…..
zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
…..
- - Nevím, jiný názor.............Pozn. Snížení daní je motivační. Dnešní systém DPH a k tomu
daně z příjmu je obludný. Z příjmu 100.000,- Kč získá stát v případě, že živnostník platí i DPH,
skoro 40.000,- Kč.

3. Ekonomická soběstačnost
- x-

-

ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických produktů (energie aj.)
ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
ČR nepotřebuje soběstačnost
Nevím, jiný názor

4. Pracovní podmínky
- - - x- -

Nepodporuji zkrácení pracovní doby
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
Podporuji prodloužení dovolené

- - Nevím, jiný názor....................Pozn. Uvedeného zkrácení lze dosáhnout při zachování
efektivity výkonu. Není to jistě dnes primární bod, do tří let by se ale mělo snížení pracovní doby,
nebo tzv. zkrácení pracovního týdne, dosáhnout.

5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
- - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
- - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- x - Nevím, jiný názor..........................Pozn. Podpora bydlení by měla být svěřena samosprávě obcím a městům, ta zná nejvíce situaci svého území, a stát by ji k tomu měl motivovat a podporovat,
např. zvláštním fundem. Stát by se o bydlení starat neměl, nemá přímý kontakt s občany.
6. ČR a Evropská unie
-

-

ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
- x - ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
- - ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
- - ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
- - Nevím, jiný názor......................Pozn. Pokud bude svébytnost státu pošlapávána, měla by ČR
podporovat rozpuštění EU a její postavení na zcela jiných základech, na bázi vícestranné smlouvy s
jasnými podmínkami a respektováním odlišnosti států, a pokud se to nepodaří, opětovnou existenci
národních států. EU v této podobě naprosto neplní účel, pro který byla založena. Například neumí
ochránit ani své vnější hranice.
7. Migrace

-

-

- x-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Nevím, jiný názor
8. Vojenské základny cizích států v ČR

- x- - -

Odmítám
Podporuji
Nevím, jiný názor....................Pozn. ČR by měla být neutrální

9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
- - x- - -

-

Nepodporuji v jakékoli formě
Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Podporuji bez omezení
Nevím, jiný názor

