
Volební kalkulačka 2018 - Senát 

( Oslovilo mne sdružení KohoVolit.eu s následujícím dotazníkem : ) 

Dobrý den, 

sdružení KohoVolit.eu připravuje nyní, stejně jako před každými volbami v ČR a na 

Slovensku, Volební kalkulačku pro senátní volby. Při posledních volbách si ji vyzkoušelo 

přes 1.5 milionu voličů. 

"Volební kalkulačka“ porovnává postoje kandidátů k tématům, o které se lidé nejvíce 

zajímají, a pomáhá voličům najít názorově blízkého kandidáta. Pomocí volební kalkulačky 

Vám dáváme jedinečnou šanci přiblížit Vašim voličům svoje politické postoje. Pro účast 

vyplňte prosím následující dotazník. 

Ke každé otázce můžete napsat svůj krátký komentář. Komentáře budou viditelně zveřejněné 

u přehledu odpovědí. 

Počet otázek a jejich pořadí se ve výsledné volební kalkulačce může změnit (obvykle je 

kolem 40 otázek), ale zveřejníme i přehled všech odpovědí, což si uživatelé často žádali.  

Přehled otázek ke stažení je zde: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fbNn6ndSYnLRp14obDZjL0Q63Xz2UOn-

UvZdyYXr1ls/ 

Děkujeme, 

Mgr. Michal Škop, PhD., KohoVolit.eu 

 



Jméno kandidáta: * 

Lucie Zajícová 

 

1. Měla by se zavést "sektorová daň" pro banky. * 

Sektorová daň je zvýšená daň z příjmů pro určitý sektor ekonomiky. Existují návrhy na její zavedení 

např. u bank, které často vyplácejí zisky do zahraničí. 

Ne 

2. Gayové a lesby by měli mít možnost uzavřít manželství se všemi právy a 

povinnostmi, včetně možnosti adopce. * 

Ne 

Manželství je primárně instituce pro zabezpečení přirozeného a bezpečného 

vývoje potomstva. Děti mají právo na přirozený vývoj - tedy tradiční a přirozený 

vzorec rodiny. Registrované partnerství je dostatečné, a dva dospělí lidé mohou 

smluvně dohodnout cokoliv nad jeho rámec. Adopce cizích dětí v žádném 

případě. 

3. Nejvyšší kontrolní úřad má mít právo kontrolovat ČEZ. * 

Dnes NKÚ nemá právo kontrolovat hospodaření ČEZu, který je většinově vlastněn státem.  

Ne 

Strategické státní podniky má kontrolovat Vláda, zodpovědná občanům. 

 



4. ČEZ a České dráhy mají mít povinnost zveřejňovat svoje smlouvy v 

Registru smluv. * 

V současnosti mají některé státní firmy - např. akciové společnosti obchodované na burze - výjimku z 

povinnosti zveřejňovat svoje smlouvy v Registru smluv, kde jsou všechny smlouvy veřejných 

organizací. 

Ne 

Strategické státní podniky má kontrolovat Vláda, zodpovědná občanům. 

5. Měl by vzniknout etický kodex členů vlády a členů Parlamentu. * 

Ano 

Ve smyslu jejich přísahy - tedy pracovat v zájmu ČR a všeho jejího lidu. 

6. Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu by se měl snížit. * 

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou dnes do max. 2, resp. 6 milionů. 

Ano 

Současné nastavení dovoluje zneužívání. 

7. Česká televize má zůstat nezávislá alespoň jako je dnes. * 

Existují návrhy, aby Česká televize byla více podřízena vládě nebo Parlamentu. 

Ne 

Již ze svého statusu ČT není nezávislá - je zřízena a placena státem - tedy má 

plnit funkci státního informačního média pod dohledem Státu, a jím zvolených 

zástupců - tedy Vlády a Parlamentu. 



8. Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na 

základě petice. *  

V ČR je možné vyhlásit celostátní referendum pouze tehdy, pokud o něm rozhodne Parlament. Např. 

na Slovensku je to možné po shromáždění 350 000 podpisů, v „referendovém“ Švýcarsku je třeba 

50000 podpisů. 

Ano 

9. ČR by měla usilovat o zavedení společné evropské měny (euro). * 

Eurem se platí ve 3 sousedních zemích - v Německu, na Slovensku a v Rakousku. Nepoužívá se v 

Polsku. ČR se při přijetí do EU zavázala k přijetí Eura v budoucnosti. 

Ne 

Stát má svoji měnu regulovat podle svých potřeb. 

10. Projekt elektronické evidence tržeb (EET) by se měl zrušit. * 

Elektronická evidence tržeb je zaváděný systém, kdy každý, kdo v ČR prodává za hotové nebo 

platební kartou, musí informace o každé přijaté platbě okamžitě zaslat přes internet finančnímu úřadu. 

Ano 

11. Občané by měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice. * 

V ČR mají zákonodárnou iniciativu pouze poslanci, vláda, Senát a zastupitelstvo kraje. V řadě zemí 

mohou navíc občané předložit zákon do Parlamentu přímo, a to pomocí petice. 

Ano 

Je to otázka svobody názoru každého občana státu. 



12. Měla by být zavedena možnost volit po internetu. * 

Volit po internetu je možné např. v Estonsku. Podle zastánců to usnadňuje účast ve volbách, podle 

odpůrců počítačové systémy nejsou zcela bezpečné a existuje riziko volebního podvodu. 

Ne 

Volba je osobní právo každého oprávněného, proto by měl každý volit osobně. 

U elektronické volby není osoba ověřitelná. 

13. Měl by být zaveden tzv. klouzavý mandát - za poslance nastupuje po 

dobu jeho členství ve vládě dočasný náhradník. * 

V ČR je možné i běžné, že ministři vlády jsou zároveň poslanci nebo senátory. Podle zastánců je 

kumulace funkcí prospěšná díky přenosu znalostí a zkušeností, podle odpůrců je těžko zvládnutelná. V 

řadě zemí existuje takzvaný „klouzavý mandát“ – za poslance nastupuje po dobu jeho členství ve 

vládě dočasný náhradník. 

Ne 

14. ČR by měla zcela zastavit přijímání uprchlíků muslimského vyznání. * 

V roce 2017 žádalo v ČR o azyl několik set lidí z převážně muslimských zemí Azerbajdžán, Sýrie 

nebo Irák a několika z nich byl azyl udělen. 

Ano.  Právo Šaria, a oddanost muslimů tomuto právu, není slučitelné s naší 

kulturou. 

 

 



15. V ČR by měla být plošně zakázána stavba mešit. * 

V ČR nyní stojí několik mešit a jiných muslimských modliteben. Podle zastánců jejich výstavby jde o vyjádření 

svobody vyznání, podle odpůrců existence mešit v ČR není v souladu s křesťanskou tradicí země. 

Ano 

16. ČR by měla vystoupit z EU. * 

ČR je od roku 2004 členem EU. Zastánci argumentují, že členství dává ČR možnost ovlivňovat 

budoucnost EU a je ekonomicky výhodné, odpůrci upozorňují na ztrátu suverenity ČR. Členem EU 

jsou všechny sousední státy ČR, mimo EU naopak stojí např. Švýcarsko či Norsko a brzy vystoupí 

Velká Británie. 

Ano 

17. Státy EU by měly řešit otázky týkající se azylu a uprchlictví jednotně a 

koordinovaně. * 

Ne 

Každý stát musí především chránit zájmy a bezpečnost svých přirozených 

obyvatel. 

18. ČR by měla usilovat o udržování obchodních vztahů i se zeměmi, které 

porušují lidská práva * 

Ano 

ČR nemá vliv na vnitřní politiku cizích zemí, a Vláda musí zajišťovat zájmy 

svých občanů. 



19. Místo ČR je v jádru EU. * 

Ne 

Místo ČR je uprostřed Evropy. 

 

20. Minimální hrubá mzda by měla být nejméně 14 000 Kč měsíčně. * 

Minimální mzda je nyní 12 200 Kč. 

Ne 

Stát nemá určovat mzdy, které sám nevyplácí. Zaměstnání je svobodný smluvní 

vztah. Schopné lidi každý zaměstnavatel rád zaplatí dobře, aby si je udržel. 

21. Daň z převodu ("nabytí") nemovitosti 4 % by se měla snížit. * 

V současnosti je v ČR nutno platit daň při každém prodeji/nákupu nemovitosti (domu, bytu, apod.) ve 

výši 4 % ceny. Vláda tak vybere asi 10 miliard Kč ročně. 

Ano 

22. Spotřební daň na alkohol by se měla zvýšit. * 

Spotřební daň na alkohol je 285 Kč/litr čistého lihu, tedy např. 57 Kč za půllitrovou láhev rumu. 

Ne 

Mělo by být ale více osvěty u dětí a mládeže o škodlivosti alkoholu, a kontroly 

nezletilých a prodejců. 

23. Povinnost posílat kontrolní hlášení k DPH by se měla zrušit. * 



Každá firma nebo živnostník v ČR, kteří jsou plátci DPH, musí finančním úřadům (obvykle každý 

měsíc) posílat seznam všech faktur, tedy s kým a za kolik obchoduje. 

Ano 

 

24. Zaměstnaní lidé v předdůchodovém věku by měli být daňově 

zvýhodněni. * 

Mladí do 25 let a potom lidé nad 55 let mají v ČR nejvyšší míru nezaměstnanosti. 

Ano 

25. Měla by se zvýšit daňová progrese daně z příjmů u lidí (tj. vyšší sazba 

daně pro vyšší příjmy) * 

V ČR existuje „jednotná daň z příjmu 15 %“. Díky slevě na poplatníka ovšem jde ve skutečnosti o daň 

mírně progresivní. Podle zastánců je tato "rovná daň" spravedlivější, odpůrci naopak považují za 

spravedlivější progresivnější zdanění. V Německu je zdanění progresivnější než v ČR, na Slovensku je 

progrese podobná jako v ČR. 

Ne 

26. Ekologické zemědělství má být podporováno více než ostatní 

zemědělství. * 

Ano 

Podporovat především pěstování plodin bez genetických modifikací. 

27. Inkluzivní vzdělávání se má podporovat alespoň tak jako dnes. * 



Ne 

Neprospívá ani zdravým dětem, které ztrácejí soustředění na výuku, ani 

postiženým dětem, které jsou často přehlíženy v kolektivu. 

28. Technické vzdělávání na středních a vysokých školách by mělo být 

státem podporováno na úkor jiných oborů. * 

Ano 

Současná situace technického vzdělání je nedostatečná. 

29. Mělo by se začít platit školné na veřejných vysokých školách. * 

Na veřejných vysokých školách v ČR se neplatí školné. Studenti si ovšem platí ubytování, stravu, 

pomůcky i některé povinné školní poplatky. Podle zastánců školené umožní rozvoj vysokých škol, 

podle odpůrců omezí přístup ke vzdělání zejména sociálně slabším studentům. 

Ne 

Pouze v případě, kdy student po studiu odchází pracovat do zahraničí - v tom 

případě je to pro stát zmařená investice. 

30. Pěstovat marihuanu pro vlastní potřebu by mělo být legální. * 

V současnosti je v ČR pěstování konopí (marihuany) v malém množství přestupek, v množství větší 

než malém potom trestný čin. 

Ano 

V omezeném množství. 

31. Homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti. * 



Ne.    V žádném případě cizí děti. Děti mají právo na přirozený vývoj - tedy 

tradiční a přirozený vzorec přirozeně prokreační rodiny. Již proběhla tiskem 

zpráva, že pedofilové chtějí stejná práva, jako homosexuálové. 

32. V cirkusech má být zakázáno účinkování volně žijících druhů zvířat 

(např. lvů, velbloudů, slonů). * 

Ne 

Větší kontrola cirkusů - ano. 

33. Klecový velkochov zvířat (např. slepic) by měl být zakázán. * 

Ne 

Větší kontrola - ano. 

34. Zákaz jízdy kamionů by měl být oproti současnému stavu rozšířen. * 

Na silnicích v ČR platí nyní zákaz jízdy kamionů v neděli odpoledne a večer, např. v Rakousku i v 

sobotu. Podle zastánců pomáhá toto opatření snížit dopravní zátěž tranzitních obcí, podle odpůrců 

omezení přepravy zboží snižuje hospodářský růst. 

Ne 

35. Imunita poslanců a senátorů by měla být omezena tak, že by se 

vztahovala jen na proslovy v Parlamentu. * 

Ano 

36. Používání glyfosátu (např. v Roundup) by mělo být zakázáno. * 



Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny v roce 2015 zařadila glyfosát mezi tzv. pravděpodobné karcinogeny 

pro člověka. 

Ano.    Jednoznačně! Jsou jím ošetřována řepková pole, zamořuje spodní vody, 

a je ze stejné kategorie, jako DDT. 

37. ČR má finančně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. * 

Ano 

Měla by také podporovat  rozvoj přirozených energií - např. vodní elektrárny, 

geomagnetika. 

38. Očkování dětí má být jen dobrovolné. * 

Ano 

Viz: www.poockovani.cz 

39. Provozovatelé internetových stránek a aplikací mají být povinni 

vymazat "falešné zprávy" (fake news), na které byli upozorněni. * 

V Německu platí zákon, který velkým firmám jako je Facebook nebo Google přikazuje odstranit 

falešné zprávy do 24 hodin pod hrozbou velké pokuty. 

Ne 

Svoboda slova, názoru a přesvědčení je garantována Ústavou. Cenzura je 

nepřípustná. 

40. Konkurence mezi exekutory by se měla odstranit zavedením místní 

příslušnosti exekutorů. * 



Ano 

Exekutoři by měli spadat pod kontrolu soudu. 

41. Insolvenční zákon by měl být upraven tak, aby umožnil návrat do 

ekonomicky aktivního života většímu počtu osob i za cenu zhoršení 

postavení věřitelů. * 

Ano 

42. Vlastnit zbraň má být ústavní právo * 

Ano 

Pro všechny svéprávné, bezúhonné občany s psychologickým testem. 

43. Prezident má být i nadále volen přímo občany. * 

Ano 

44. Senát by měl být zrušen. * 

Ne 

45. ČR by měla vystoupit z NATO. * 

Ano 

Prezident Havel sliboval, že naše země už nebude v žádném vojenském paktu. 

Naše země má strategickou polohu, a může být Neutrální - jako Švýcarsko, nebo 

dříve Rakousko. 

 

 



 

46. Česká vláda by měla v případě nedostatku pracovníků (např. lékaři, 

řemeslníci) aktivně lákat zahraniční pracovníky. * 

Ne 

Vláda by měla především obnovit a podpořit řemeslné školy a učiliště, která 

byla zrušena. Studenti VŠ by měli odpracovat po škole počet roků studia v ČR, 

nebo - při odchodu do zahraničí - své studium  zdarma  v tom případě  státu 

uhradit. 

47. ČR by měla financovat ze státního rozpočtu integraci cizinců legálně 

žijících na území ČR (např. kurzy češtiny). * 

Ne 

Pokud se cizinci rozhodli v ČR žít, musí se živit, jako ostatní, a naučit se místní 

jazyk a kulturní zvyky. Musí se chtít naší zemi přizpůsobit sami.Mnozí naši 

občané se v zahraničí také rádi přizpůsobili, a na své náklady a svými silami. 

48. ČR by měla být zůstat v Schengenském prostoru s volným pohybem 

občanů EU. * 

Nevím / nemám jednoznačný názor 

Nevím, nakolik je to pro ČR výhodné. 

49. Majitel restaurace má mít právo si určit, zda bude tato kuřácká, nebo 

nekuřácká. * 



Ano 

50. Pokuty za dopravní přestupky by měly odpovídat výši příjmů řidiče. * 

V některých zemích jako Finsko nebo Švýcarsko jsou pokuty placeny dle příjmů řidiče, aby postihli 

všechny řidiče obdobně. 

Ne 

51. Zaměstnavatel by měl mít možnost dát výpověď bez udání důvodu. * 

Ano 

Stejně, jako zaměstnanec. 

52. Národní podnik Budějovický Budvar by měl být privatizován. * 

Ne 

53. Další vlna elektronické evidence tržeb (EET, např. ve službách) se má 

spustit, jak je naplánováno. * 

Ne 

54. K zajištění důchodů je nutné zvýšit věk odchodu do důchodu. * 

Ne 

55. Povinné přidávání biosložek do paliv by mělo být i nadále zachováno. * 

Ne 

56. Soudci by nadále měli být jmenováni do funkce doživotně. * 

Ne 

 



57. Měla by se podporovat možnost výuky romštiny jako volitelného 

předmětu, pokud o ni bude mezi žáky zájem. * 

Ne 

Oficiálním jazykem ČR je Český Jazyk - tedy i Romové - občané ČR, by ho 

měli perfektně ovládat. Romština není jazykem cizí země. 

58. Vláda by měla finančně podporovat služby péče o děti mladší 3 let. * 

Ne 

Dítě do 3 let má být s matkou. Stát již poskytuje na děti do 3 let pro tento účel 

mateřské příspěvky. 

59. Vláda by měla platit zálohu alimentů na děti za neplatící rodiče. * 

Ne 

Měla by poskytnout bezplatný právní servis pro vymáhání alimentů od 

neplatících rodičů pro děti. 

60. V ČR by měl být zaveden trest smrti. * 

Ne 

Je to nelidské. 

61. Odměny exekutorům by se měly podstatně snížit. * 

Ano 

62. Billboardy u dálnic by měly být opět povolené. * 

Ne.   Ruší pozornost řidičů. 



63. Spolky mají mít právo připomínkovat dopady stavebních projektů na 

přírodu a zdraví lidí. * 

Ano 

Pouze však nezávazně vyjádřit názor či připomínku. Na odborné posuzování 

dopadů stavebních projektů na přírodu, a zdraví lidí, platí stát odborné agentury 

a garanty z oboru.. 

64. ČR má dělat proti klimatickým změnám více než nyní. * 

Ano 

Např. zakázat manipulace počasí - chemtrails viz.: 

www.geoengineeringwatch.org 

65. ČEZ by měl pokračovat v plánu na výstavbu dalších dvou bloků v 

Temelíně.* 

Ano 

Energetická nezávislost Státu je důležitá. 

66. Do školek by se měly přijímat nedoočkované i neočkované děti * 

Ano 

 

 


