party positions on key economic priorities
prepared by VS
1

ODS
1. EU

2. Doprava (zejména vysokorychlostní), infrastruktura

3. Výzkum, vývoj, inovace

Zrušíme: Povinnost přijmout euro – ČR se musí sama
rozhodnout, zda a kdy euro přijme (trvalá výjimka)

Zrušíme: Neúměrnou byrokratickou zátěž a možnost
nekonečných průtahů při výstavbě infrastrukturních a
strategických staveb; snížíme počet administrativních
projednávání a zlepšíme ochranu před odpůrci těchto staveb,
kteří se je snaží blokovat

Zavedeme: Víceleté financování pro nadprůměrné výzkumné
instituce

Prosadíme: Jednání o jasnějším vymezení kompetencí EU a o
navrácení části kompetencí zpět na národní úroveň; EU toho
bude dělat méně, ale lépe

Prosadíme: Zjednodušení zákonných podmínek pro urychlení
výstavby infrastrukturních a strategických staveb

Zavedeme: Systém hodnocení výzkumných institucí vytvářející
tlak na výkon, efektivitu, kvalitu a koncentraci kapacit .

Prosadime: Skutečnou pravomoc národních parlamentů
Prosadime: Zákon o prioritních stavbách (D35, D43, Pražský
kontrolovat a případně zablokovat návrhy evropských regulací a okruh, D3, D6 a vysokorychlostní trati
na vlastní návrh zrušit již platné nadbytečné normy a opatření, Drážďany–Praha–Brno–Ostrava a Praha–Plzeň–Mnichov)
což zvýší demokratickou kontrolu EU

Prosadíme: Rovnější podmínky financování pro výzkumné
instituce bez ohledu na příslušnost k vysokým školám nebo
Akademii věd.

Prosadime: Rovnoprávné postavení členů a nečlenů eurozóny,
aby státy platící eurem neměly v EU větší práva než státy s
vlastní měnoukontrolu EU

Zavedeme: Koncept smart cities v oblasti dopravy a energetiky
na úrovni měst a obcí (např. chytré křižovatky, podpora
elektromobility, energeticky efektivní budovy, chytré systémy
řízení spotřeby energií atd.

Prosadime: Jednodušší proces získávání zahraničních vědců.

Prosadíme: Výjimku ze společné azylové a migrační politiky.

Prosadíme: Větší konkurenci v železniční dopravě, která přinese Prosadíme: Podporu investic do výzkumu a inovací až
vyšší kvalitu služeb a nižší cenu pro zákazníka.
dvojnásobně vyššími odpisy pro malé a střední podniky.

Prosadíme: Možnost států dobrovolně zvolit míru další
integrace v jednotlivých oblastech (flexibilní integrace).

Prosadíme: Jednodušší stavební zákon. Zrušíme: Nerovnosti
občanů před zákonem v zákoně o posuzování vlivu staveb na
životní prostředí (EIA); ekologičtí aktivisté nesmějí mít
neomezenou moc blokovat stavby, které jsou ve veřejném
zájmu.

Prosadíme: Podporu výzkumu, vývoje a zavádění inovativních
technologií vedoucích k větší energetické účinnosti a k úsporám
energie v českém hospodářství i v domácnostech.

Zavedeme: Využití mýtného systému pro řízení dopravy a
omezení dopravních komplikací.

Prosadíme: Podporu investic do výzkumu a inovací až
dvojnásobně vyššími odpisy pro malé a střední podniky.

Zavedeme: Dostupnější veřejnou dopravu a budování kvalitní
infrastruktury na venkově, aby se zabránilo jeho vylidňování a
byl životaschopný.
Prosadíme podporu vývoje alternativních pohonů v
automobilové osobní a veřejné dopravě a jejich zavádění do
praxe.
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ODS
5. Vzdělávání (zejména STEM)

6. Imigrace pracovníků

7. Zdravotnictví (založeno na výsledcích)

8. Daňová politika

Prosadíme: Podporu přírodovědného a technického vzdělávání. Zavedeme: Odpovědnou a důslednou přistěhovaleckou politiku; Zavedeme: Princip DRG – „za stejnou péči stejná úhrada“.
je důležité ulehčovat podmínky vstupu těm cizincům, kteří
mohou být přínosem, a naopak zpřísňovat podmínky těm, kteří
nemají úctu k našim zákonům, hodnotám a zvykům a jde jim o
zneužívání našeho sociálního systému.

Zavedeme: Jednoduché a jednotné přiznání daně z příjmu a
odvodů sociálního a zdravotního pojištění na jednom formuláři.

Kontraktové financování vysokých škol vázané na nový systém
akreditací a společenskou potřebu nabízených studijních
programů.

Zrušíme: Nadbytečnou byrokracii a papírování ve zdravotnictví;
chceme jednodušší zdravotnickou dokumentaci a
administrativu, která nebude lékaře a sestry přetěžovat, aby
měli čas léčit a mluvit s pacienty.

Společné zdanění manželů. Slevu na pracující
manželku/manžela ve výši 12 tis. Kč v případě péče o
nezaopatřené dítě. Daňové úlevy a měsíční odměnu lidem, kteří
se trvale starají o postiženého člena rodiny v domácím prostředí
Podstatné zvýšení daňově uznatelného příspěvku
zaměstnavatele na penzijní pojištění.

Prosadíme: Širší možnosti volby pro pacienta, včetně volby
nákladnější metody či materiálu nebo konkrétního
zdravotnického pracovníka (pacient si doplatí pouze rozdíl
oproti plně hrazené péči).

Pouze dvě sazby DPH – DPH na potraviny a vybrané služby
snížíme z 15 % na 10 %, u ostatního zboží a služeb z 21 % na
19 %.

Prosadíme: Obnovení stropu pro odvody zdravotního pojištění
na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy.

Nižší povinné odvody ze mzdy hrazené zaměstnavateli o 2
procentní body, abychom snížili vedlejší náklady práce a otevřeli
prostor pro rychlejší růst mezd.

Návaznost zdravotní a sociální péče, včetně jejich
kombinovaného financování.

Zrušíme: Daň z nabytí nemovitosti, Silniční daň pro osobní
automobily, Solidární přirážku k dani z příjmů fyzických osob ve
výši 7 %.

Zavedeme: Bezpečnou a uživatelsky přívětivou elektronizaci
zdravotnictví, která zajistí sdílení informací a usnadní práci s
dokumenty.

Prosadíme: Zvýšení čistých mezd zaměstnanců o 7 % zavedením
15% sazby z hrubé mzdy.

Prosadíme: Vznik proaktivních zdravotně preventivních projektů Prosadime: Možnost posílat 1 % důchodového pojištění jako
zvyšujících individuální odpovědnost pojištěnců.
příspěvek na důchod přímo svým rodičům nebo prarodičům,
kteří jsou v penzi.
Odmítnutí jakékoli formy progresivního zdanění pro fyzické i
právnické osoby.
Odmítnutí zavedení sektorové daně v jakémkoli ekonomickém
odvětví.
Zrušíme EET a kontrolní hlášení…Zavedeme jednotné inkasní
místo, kde bude možné zaplatit všechny platby státu – od daní
až po zdravotní pojištění. Jednoduché a jednotné přiznání daně
z příjmu a odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které bude
možné podávat elektronicky a jako jeden dokument.

Odmítnutí zavedení sektorové daně v jakémkoli ekonomickém
odvětví.
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