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ČSSD
1. EU
Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, a proto chceme být v
jejím jádru. Podporujeme, aby Česká republika směřovala k
přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně
výhodné. Prvním krokem k přijetí

2. Doprava (zejména vysokorychlostní), infrastruktura
Prosadíme výstavbu vysokorychlostní železniční tratě ve směru
Drážďany-Praha-Brno-Břeclav. Spojení Praha-Brno bude pod
jednu hodinu.

3. Výzkum, vývoj, inovace
Podporovat výzkum a vývoj, aby pomáhal českým firmám k
modernizaci a českým zaměstnancům k vyšším mzdám.

4. Investiční pobídky
Nebudeme opírat naši investiční politiku o velké nadnárodní
koncerny a jejich montovny a sklady.

Evropská unie má dohlížet na funkční trh, a proto má také ručit
za stejnou kvalitu zboží a služeb pro všechny. Naši občané mají
právo na stejnou kvalitu – především potravin – jako naši západní
sousedé. Proto budeme prosazovat pravidla, která zamezí
vytváření jakýchkoli dvojích standardů pro „bohaté“ a „chudé“
členské státy.

Prosadíme výstavbu vysoko-rychlostní tratě mezi Brnem a
Prahou, aby cesta mezi oběma největšími městy trvala
maximálně hodinu a byla pro všechny pohodlnější, levnější a
šetrnější než cesta autem. Další prioritní trať povede mezi
Prahou a německými Drážďany. V budoucnu by tak
vysokorychlostní železnice měla propojit Českou republiku
zejména ve směru Drážďany–Praha–Brno–Břeclav.

Vytvoříme průmyslově-výzkumný institut podle vzoru
německého Fraunhofer institutu za účelem podpory aplikované
vědy a výzkumu přímo uvnitř českých podniků. To umožní růst
přidané hodnoty v dnešních levných výrobních provozech, a
konečně tak dojde k masivnímu nárůstu mezd i v zahraničních
firmách a ve službách, aniž by došlo k navýšení nezaměstnanosti
či ztrátě konkurenceschopnosti.

Prosadíme principiální změnu systému investičních pobídek i
podpůrných programů tak, aby podpora v mnohem větší míře
směřovala k rozvoji technologií s vyšší přidanou hodnotou zejména v menších českých podnicích. Otočíme investiční politiku více
směrem k přímým podporám, zejména v oblasti výzkumu a
vývoje či příspěvku na zaměstnávání učňů a studentů škol.

V digitalizaci vidíme šanci pro rozvoj českého průmyslu, zejména
v klíčových a dlouhodobě velmi úspěšných oblastech
automobilového průmyslu, elektrotechniky a strojírenství.
Chceme poskytnout největší možnou podporu našemu
automobilovému průmyslu. Podpoříme také přímou účast
českých firem na vývoji, testování a provozu digitalizovaných 4.0
řešení i v jiných průmyslových odvětvích. Připravíme programy
na rozvoj infrastruktur, které budou do budoucna pro průmysl
4.0 potřebné.

Prosadíme zvýhodněné úvěry českým malým a středním
podnikatelům a investorům a podpoříme pobídkami chytré
investice, kde lidé dosáhnou na vyšší platy.

Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, a proto chceme být v
Zdroje na modernizaci a rozvoj železniční dopravy budeme
jejím jádru. Podporujeme, aby Česká republika směřovala k
hledat také ve výnosu z ekologicky náročnější silniční přepravy.
přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně
výhodné. Prvním krokem k přijetí evropské měny bude vstup do
systému směnných kurzů ERM II, který nám umožní nastavit
stabilní a výhodný kurz koruny. Současně však požadujeme, aby
Evropská unie zavedla nástroje skutečné sociální konvergence,
tedy sbližování mezd, životní úrovně a sociálních standardů v EU.

Pro naše hospodářství potřebujeme rovné postavení českých
podniků na vnitřním trhu a odstranění neférových bariér.

Zavedeme zrychlené povolovací řízení, sjednocení právních
záležitostí a správních procesů pod jeden úřad a také jasná
pravidla pro vypořádání oprávněných nároků majitelů pozemků.
V digitalizaci vidíme šanci pro rozvoj
českého průmyslu, zejména v klíčových
a dlouhodobě velmi úspěšných
oblastech automobilového průmyslu,
elektrotechniky a strojírenství. Podpoříme také přímou účast
českých firem na vývoji, testování a provozu digitalizovaných 4.0
řešení i v jiných průmyslových odvětvích. Připravíme programy
na rozvoj infrastruktur, které budou do budoucna pro průmysl
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Prosadíme principiální změnu systému investičních pobídek i
podpůrných programů tak, aby podpora v mnohem větší míře
směřovala k rozvoji technologií s vyšší přidanou hodnotou
zejména v menších českých podnicích.

Jako vstupní podmínka pro získání této podpory bude stanovena i
minimální výše vyplacených mezd zaměstnanců. Ta se bude
odvozovat od průměrné mzdy v kraji. Firmy, které budou chtít
získat investiční pobídku od státu, budou muset závazně slíbit, že
větší část vytvořeného zisku budou investovat v České republice,
například do rozvoje nových technologií. Tím po-můžeme omezit
odliv výnosů ze zisků za naše hranice.
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5. Vzdělávání (zejména STEM)
Podpoříme širší možnosti plnohodnotného zaměstnávání
mladých akademických pracovníků na vysokých školách.
Podpoříme modernizaci vzdělávání na vysokých školách tak, aby
reagovalo na změny společnosti, ekonomiky i technologie.

6. Imigrace pracovníků
Podpoříme zaměstnance, kteří za prací neváhají dojíždět.
Zavedeme daňové zvýhodnění na částečnou úhradu nákladů na
cesty do práce.

7. Zdravotnictví (založeno na výsledcích)
Posílíme srovnatelnost lékařské péče tak, aby lidé měli nárok na
kvalitní péči bez ohledu na to, jaké lékařské zařízení využijí.
Posílíme také informovanost pacientů o lékařské péči
prostřednictví systému veřejně dostupných a ověřených
referencí na jednotlivé lékaře.

8. Daňová politika
Snížíme daně malým a středním podnikům a zavedeme
spravedlivé progresivní zdanění velkých firem s vysokými zisky
(nad 100 milionů korun). Zavedeme daň z prodeje podílů firem či
akcií na stejné úrovni, jako jsou daněny dividendy.
Snížíme daně malým a středním podnikům a zavedeme
spravedlivé progresivní zdanění velkých firem s vysokými zisky

Podpoříme možnosti studia v těch oborech středních a vysokých
škol, jejichž absolventů je ve společnosti nedostatek.

Zabráníme znovuzavedení poplatků ve zdravotnictví.Jasné NE
privatizaci nemocnic! Zřídíme zvláštní fond, financovaný z části
výnosu spotřební
daně na tabák a alkohol, ze kterého půjdou prostředky
výhradně na investice do veřejně vlastněného zdravotnictví.

Banky ročně vyvedou z ČR zisky přes 50 miliard korun, zavedeme
progresivní daně z bankovních aktiv velkých bank. Budeme
účinně čelit daňovým únikům velkých korporací a holdingů.

Zakotvíme v zákonech vznik podnikových fondů na rekvalifikace a
potřebné změny v oblastech výroby i služeb v důsledku
digitalizace. Budeme cíleně sledovat, zkoumat a podporovat
trend vzniku průmyslu 4.0 a automatizace služeb. Podpoříme
cílený výzkum změn na současném trhu práce v souvislosti s
digitalizací, především mezioborové a prakticky zaměřené
vědecké a výzkumné projekty.

Propojíme systém zdravotních a sociálních služeb a zajistíme
dlouhodobost jejich financování tak, aby zařízení, která pečují o
seniory, osoby zdravotně postižené či děti neměla existenční
problémy a nežila v nejistotě přidě- lování dotací z roku na rok.
Zvýšíme dostupnost terénní péče, aby senior či zdravotně
postižený mohl setrvat co nejdéle v domácím prostředí.

Snížíme DPH u základních potravin – pečiva, mléka, mléčných
výrobků, masa, ryb a čerstvého ovoce a zeleniny na 10 %.

Prosadíme novou strukturu veřejně garantovaných
zdravotnických zařízení (ambulantní i lůžkové péče) a zabráníme
tomu, aby soukromá zařízení neúměrně profitovala z veřejného
zdravotního pojištění.

Snížíme daně a zvýšíme tak příjem 98 % zaměstnanců. Díky této
změně dojde ke zvýšení reálných příjmů zaměstnanců v průměru
o 800 – 1 200 korun.

Podpoříme zavedení elektronického objednávání k lékaři,
elektronické recepty a možnost přístupu do elektronické
zdravotní dokumentace. Digitalizace umožní také snížení
byrokratické zátěže pro lékaře, sestry a další zdravotnický
personál.

Obnovíme společné zdanění manželů.

Zajistíme větší zdroje ze zdravotního pojištění na prevenci a léčbu Vytvoříme daňově a administrativně přívětivé prostředí, ve
závažných civilizačních onemocnění.
kterém platit daně je pro občany a malé podnikatele jednoduché,
přehledné a rychlé. Daňo-vá správa musí fungovat pro své
klienty, ne vymýšlet, koho bezdůvodně trestat.

Vyhodnotíme, ze kterých daňových nástrojů těží jenom velké
firmy, a na-stavíme spravedlivý systém daňových odpočtů, který
posílí malé a střední podniky. Zefektivníme a posílíme kontroly a
propojíme databáze finančních úřadů mezi sebou i s ostatními
úřady, aby nebylo možné účelově vykazovat příjmy na různých
místech.

Budeme účinně čelit daňovým únikům velkých korporací a
holdingů. Prosadíme zdanění všech korunových dluhopisů a
odstraníme další formy tzv. daňových optimalizací pro velké
firmy.

Na veřejných službách se mají spravedlivěji podílet také lidé,
kteří žijí z velkých majetků. Zachováme nulovou sazbu u majetku
do 50 milionů korun. U majetku přesahujícího 50 milionů korun
ale zavedeme dědickou a darovací daň na úrovni 8 % a u majetku
přesahujícího 100 milionů korun ve výši 15 %. Na přímé příbuzné
se bude vztahovat nižší daňová sazba.

Snižování daní nesmí vést k navyšování zadlužení či ke snížení
kvality veřejných služeb. Nedopustíme vyšší zadlužování státu,
spoluúčast ve zdravotnictví či snižování důchodů. Snížení zdanění
práce je plně kompenzováno zvýšením daně velkých korporací a
zavedením bankovní daně. Naší prioritou je získání dostatečného
množství finančních prostředků, které použijeme na kvalitní
školství, zdravotnictví i sociální systém pro všechny.
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