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1. EU 2. Doprava (zejména vysokorychlostní), infrastruktura 3. Výzkum, vývoj, inovace 4. Investiční pobídky

Prioritním zájmem naší země je pevné ukotvení ČR ve fungující a 

akceschopné Evropské unii. Přes nadnárodní instituce má ČR 

možnost většího vlivu na dění na kontinentu, než kdyby Evropu 

ovládaly pouze velké evropské státy. Plné zapojení do rozvíjejícího 

se evropského trhu je životně důležité pro českou exportně 

orientovanou ekonomiku.

Prosadíme zákon (o liniových stavbách), který umožní, aby 

povolování výstavby klíčové in-frastruktury probíhalo v rámci 

jednoho úřadu a jednoho řízení a nebylo možné tento proces 

donekonečna napadat.

Skutečné řízení výzkumu, vývoje a inovací. Stát musí více dbát na to, 

aby se prostředky vložené do výzkumu vracely. Musí skutečně řídit. 

Prostřednictvím financování budeme podporovat rozvoj těch oborů, 

kde na to máme a které naše ekonomika a průmysl potřebují. Nelze 

dále akceptovat požadavky akademických institucí na financování 

výzkumu bez možnosti definice cílů a kontroly výsledků a jejich 

využitelnosti v českém prostředí.

Skončíme s investičními a daňovými pobídkami pro sklady, 

montovny a další výroby s nízkou přidanou hodnotou. Tyto se 

mohou poskytnout jen ve výjimečných a odůvodněných případech.

Zaměříme se na důležité oblasti, kde EU má nebo může mít 

přidanou hodnotu, což je třeba ochrana vnějších hranic, společná 

bezpečnost, další rozvoj a liberalizace vnitřního trhu, jeho ochrana 

před nekalými praktikami, a to jak zevnitř, tak zvnějšku, zajištění 

konkurenceschop-nosti evropského hospodářství, jednotný digitální 

trh, energetická unie, oběhová ekonomika, ochrana spotřebitele 

apod.

Zajistíme dlouhodobě stabilní a předvídatelné financování celé 

dopravní infrastruktury, rozpočet Státního fondu dopravní 

infrastruktury ve výši 2 % HDP.

Hodnocení výzkumných organizací musí být prováděno nikoliv podle 

tabulkového bodového hodnocení, ale na základě jasné evaluace 

přínosnosti týmem odborníků, nejraději zahraničních (peer-review). 

Hodnocení výsledků výzkumu tak bude odrážet skutečný přínos 

organizací pro společnost – na současný systém hodnocení doplácí 

aplikovaný výzkum.

Pobídkami podpoříme pouze investice do průmyslu, který má pro 

Českou republiku vyšší přidanou hodnotu, tedy nejmodernější 

technologie. Chceme podpořit nové projekty prioritně u českých 

podnikatelů, v případě zahraničních s podmínkou přesunutí 

souvisejícího výzkumu a vývoje do ČR. Tím podpoříme nejen 

průmysl, ale i související školství.

Budeme prosazovat reformy vedoucí k zefektivnění aktivit Unie a 

odstranění zbytečné admi-nistrativní zátěže. Chceme jasně 

rozlišovat, kde nám EU může pomoci, a kde si naopak lépe poradíme 

sami. Cílem je reformovat Unii tak, aby dělala méně, ale mnohem 

lépe.

Budeme pokračovat v dálničním propojení krajských měst a 

propojení se sousedními zeměmi – do roku 2021 postavíme cca 280 

km nových dálnic (z toho bude 170 km nových dálnic a 110 km 

kompletně modernizované D1). Dalších 220 km dálnic začneme 

stavět.

Koncentraci kapacit. V uplynulých 20 letech jsme vybudovali 

množství výzkumných kapacit. Není třeba budovat další, ale propojit 

a integrovat ty stávající. Eliminovat duplicity, podporovat spolupráci. 

Vytvoříme státem směrovaný a řízený systém Národních center 

kompetence. Musí skončit hraní malých týmů na vlastním písečku, 

bez mezinárodního porovnání.

Stanovení konkrétního data přistoupení k euru musí odpovídat 

ekonomickým zájmům ČR, občanů a firem. Aktivně podpoříme 

reformu eurozóny s cílem posílit hospodářskou a finanční stabilitu 

Evropy, tak aby to bylo v souladu se zájmy ČR. Je třeba zajistit, bez 

ohledu na další vývoj v eurozóně, aby se neznevýhodnilo postavení 

států, které zatím euro nemají. V přípa-dě, že se eurozóna v 

následujícím volebním období významně nereformuje, nebudeme 

euro přijímat.

Zahájíme stavby obchvatů měst na silnicích 1. třídy. Pro příští 

období máme připraveno 430 km nových obchvatů v hodnotě téměř 

108 miliard Kč. Jde např. o obchvaty měst Klatovy, Slaný, České 

Budějovice (D3 i I/20), Mělník, Chrudim, Nová Paka, Jaroměř, 

Havlíčkův Brod, Brno – velký městský okruh, Znojmo, Svitavy, 

Bludov, Přerov (D1), Frýdek-Místek (D48), Karviná, Břeclav.

Nové formy – směrem k permanentnímu inovativnímu myšlení. Je 

nutné hledat nové, inovativní metodologie přenosu výsledků do 

praxe i nové formy financování výzkumu, re-volvingové úvěry, PPP 

atd. Stávající čistě dotační politika nebude stačit a není dostatečně 

motivující pro transfer technologií. Je potřeba lidi vychovávat a vést 

k permanentním inova-cím, podobně jako v Izraeli.

Musíme uzavřít vnější evropskou hranici, důsledně se bránit proti 

nelegální migraci, bojovat s pašeráky, a hlavně celou situaci řešit 

mimo evropský kontinent. To je nejen náš národní zájem, ale i zájem 

celé Evropy, za který musíme v Bruselu bojovat. 

Zajistíme férové soutěžní prostředí na železnici (možnost 

liberalizace), zároveň ale neohrozíme postavení národního 

dopravce, který poskytuje veřejnou službu na nevýdělečných linkách

Urychlíme budování systému rychlých spojení (VRT). Učiníme 

veškeré nezbytné kroky k zahájení stavby těchto tratí tak, aby mohly 

využít evropské financování. Prioritou je osa Berlín – Praha Brno – 

Ostrava.

Vlaková nádraží konečně opravíme – budeme investovat do oprav 

cca 60 nádraží až 8 miliard Kč.

Připravíme nový stavební zákon a zákon o vyvlastnění. Navrhneme 

novou strukturu stavebních úřadů. Naším cílem jsou „jedny dveře, 

jedno řízení, jedno razítko a povolení stavby jak pro malé tak i velké 

investory“. Zvlášť se zaměříme na racionální povolování síťových 

staveb a uplatňování institutu veřejného zájmu. V rámci tohoto 

zákona zjednodušíme proces územního plánování. Je nedůstojné, 

aby tvorba územního plánu trvala 5–10 let a změny územního plánu 
Chceme získat přímá letecká spojení s dalšími zeměmi.
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5.  Vzdělávání (zejména STEM) 6. Imigrace pracovníků 7. Zdravotnictví (založeno na výsledcích) 8. Daňová politika

Nastavení očekávaných výstupů vzdělávání ve formě kompetenčních 

modelů absolventů jednotlivých stupňů a typů škol s návazností na 

úpravu obsahu vzdělávacích programů v souvislosti s potřebami trhu 

práce.

Zajistíme změnu postavení a fungování pracovních agentur, které 

najímají v zahraničí pracov-níky pro naše firmy. Je potřeba nastavit 

jasná pravidla, zjednodušit, zprůhlednit a zrychlit celý systém 

pracovních povolení dle požadavků firem a živnostníků.

Prosadíme povinnost zveřejňování informací o poskytované 

zdravotní péči jednotlivých zdra-votnických zařízení včetně 

indikátorů kvality, abychom usnadnili občanovi výběr kvalitní 

zdravotní služby.

Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy 

daňových zákonů musí být v nutných případech prováděny pouze několika 

málo souhrnnými novelami za voleb-ní období, a to s dostatečným 

odkladem účinnosti, aby byla zachována právní jistota. Nové informační 

technologie budeme před ostrým startem testovat v pilotních provozech, 

abychom minimalizovali náklady soukromého sektoru. Důraz klademe na 

férové podmínky pro práci a podnikání a nezvyšování sazeb.

V souvislosti se vzděláváním studentů, je nutno v daleko větší míře 

zapojovat do praktických experimentů s reálnými zařízeními, do 

výzkumných projektů, vytvářet podmínky pro získávání odborné 

praxe v průmyslu.

Rozhodně nechceme zdravotnictví privatizovat nebo potají zvyšovat 

spoluúčast pacientů.

Zajistíme revizi systému daňových výjimek a budeme bránit zavádění 

dalších. Existence výjimky znamená, že určité skupině se na daních uleví, 

díky tomu se ale všichni ostatní na to složí. V praxi tak každá výjimka 

nakonec vede k vyšší sazbě daně. Daně tím fakticky ovlivňují rozhodování 

poplatníků, zda a jak pracovat, jak investovat nebo v čem podnikat. My 

prosadíme stejné podmínky pro všechny, neutrální daňový systém.

Do škol zavádět nejnovější IT technologie. I ne vždy preferované 

technické obory se stávají rázem atraktivnějšími, pokud se řeší úlohy 

přes internet, v kooperaci se zahraničními studenty, když týmy 

komunikují přes facebook nebo twitter, výsledky hned zhmotňují na 

3D tiskárnách apod. Mladí lidé chtějí pracovat s novými 

technologiemi – a pak jsou díky své motivaci k neudržení. Není k 

tomu potřeba velkých investic – studenti už základní vybavení 

vetšinou mají vlastní.

Chceme posílit roli ambulantního řešení léčby pacienta a rozšířit 

využívání jednodenních invazivních výkonů tak, aby pacient nemusel 

být zbytečně hospitalizován.

Zavedeme zaměstnanecký výdajový paušál prostřednictvím slevy na 

pojistném. Budeme tím alespoň částečně kompenzovat výdaje 

zaměstnanců na dojíždění nebo například zvyšování kvalifikace. Cílem je 

snížení nákladů práce a zvýšení mobility zaměstnanců. Proto uzákoníme 

slevu na pojistném 500 korun měsíčně, to znamená 6 tisíc korun ročně, pro 

všechny zaměstnace, které získají bez dalšího zdanění. Kromě podnikatelů 

si i zaměstnanci rozhodně zaslouží vlastní výdajový paušál. Zrušíme 

superhrubou mzdu a zároveň snížíme sazby daně z příjmu fyzických osob. 

Oproti dnešním reálným sazbám 20,1 a 24 %, které jsou důsledkem 

navyšování základu daně o po-jistné placené zaměstnavatelem, prosadíme 

nové sazby 19 a 24 % z hrubé mzdy, které nahradí i stávající solidární 

přirážku.

Podpoříme kultivaci současných úhradových mechanizmů tak, aby 

peníze šly více za pacientem. Pojišťovny mají platit poskytovatelům 

péče za konkrétní péči, nikoli pouze za samotnou existenci zařízení 

či provádění dílčích úkonů.

Také podnikajícím fyzickým osobám snížíme základ daně. Na rozdíl od 

zaměstnanců nemají podnikající fyzické osoby žádného zaměstnavatele, 

který by za ně platil pojistné, a tím jim zvyšoval základ daně. Zrušením 

superhrubé mzdy se zaměstnancům de facto sníží základ daně o přibližně 

tři čtvrtiny celkového pojistného, které za ně odvádí zaměstnavatel. 

Podnikatelé, kteří si celé pojistné platí ze svého, si budou moci od základu 

daně odečíst tři čtvrtiny pojistného.

Jsme jednoznačně pro elektronizaci zdravotnictví. Chceme 

pacientovi zajistit online přístup k jeho zdravotnickým záznamům 

a zavést bezpečné sdílení informací mezi poskytovateli. Doplníme 

provozování elektronického receptu o systém varovaní před 

nevhodnými kombinacemi předepsaných léků.

V závislosti na vývoji státního rozpočtu budeme usilovat o snížení sociálního 

pojištění hraze-ného zaměstnavateli o 2–5 %. Díky lepšímu a efektivnějšímu 

výběru DPH zařadíme další výroby a služby do nejnižší sazby.

Budeme vyhodnocovat efektivitu veřejného zadávání ve 

zdravotnictví. Zavedeme centrální nákupy ve zdravotnictví. Ušetřené 

peníze vložíme do rozvoje zdravotnictví

a zlepšení finančního ohodnocení lékařů, sester a dalšího personálu 

ve zdravotnictví.

V oblasti stravování a podávání nealkoholických nápojů budeme pokračovat 

ve snižování ze současných 15 na 10 %. K tomu přidáme snížení u točeného 

piva z 21 na 10 %, čímž dále podpoříme oblast restaurací a pohostinství.

Zasadíme se o prevenci rizikového chování. Budeme bonifikovat ty 

občany, kteří dbají o své zdraví a absolvují preventivní vyšetření 

s cílem snížení výskytu civilizačních chorob.

K přesunu do sazby 10 % zároveň dojde u masa, mléka, másla, chleba, ryb, 

čerstvého ovoce a zeleniny, čímž rozšíříme kategorii zboží v nejnižší sazbě 

DPH o základní potraviny. V rámci regulace ceny vody snížíme DPH u 

vodného a stočného z 15 na 10 %. Snížíme zdanění na 10 % u řezaných 

květin.

Zavedení dalších fází EET podpoříme přeřazením služeb s vysokým podílem 

lidské práce do nejnižší sazby DPH. Ze současných 21 % na 10 % snížíme 

sazbu v případě: ― oprav obuvi a kožených výrobků, ― oprav kol, oděvů a 

dalších výrobků pro osobní spotřebu a domácnost, ― kadeřnických, 

kosmetických a podobných služeb.

Ze současných 15 % na 10 % snížíme sazbu v případě: ― domácí péče o 

seniory, včetně ambulantních nebo terénních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, ― domácí péče o děti a všechny sociální služby 

poskytované dětem, 

― úklidu a čištění oken v domácnostech, ― renovací soukromých bytů a 

obytných domů.
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