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

Hrát mnohem aktivnější roli na summitech EU i při 

diplomatických jednáních v rámci evropských struktur - podle 

principu “aktivně ovlivňovat rozhodování EU, nevymlouvat se 

na ni doma”.

Dobudovat páteřní dopravní síť. Prioritou musí být dálniční 

spojení na jih (Česká Budějovice a Rakousko) a na západ 

(Karlovy Vary a Německo). V oblasti železniční dopravy je nutné 

klást důraz na vysokorychlostní tratě.

Podpoříme větší podíl praxe a na vysokých školách i podíl 

výzkumu, podpoříme větší počet praktikantských míst, stáží a 

podnikových stipendií.

Pomocí investičních pobídek podpoříme ty malé a střední firmy, 

které jsou schopné dodávat na zahraniční trhy nikoliv 

komponenty, ale finální výrobky.

Prvním krokem bude vyjasnění priorit a kompetencí v oblasti 

zahraniční politiky a vztahů k EU mezi Ministerstvem 

zahraničních věcí, Kanceláří prezidenta ČR, Úřadem vlády a 

ostatními ministerstvy, vyjasnění vztahů mezi českou diplomacií 

a rodící se diplomacií EU (Evropská služba vnější akce). 

Východiskem je, že zahraniční politiku formuluje vláda.

Urychleně připravit výstavbu vysokorychlostních železničních 

tratí. V první fázi je třeba napojit Českou republiku na 

celoevropskou síť vysokorychlostních tratí/RS trasou Drážďany-

Lovosice-Praha.

Dále urychleně otevřít odbornou diskusi ohledně nové trasy 

Praha-Brno - Vídeň (nejlépe projektováno jako vysokorychlostní 

trať).

Je nutné stabilizovat systém hodnocení vědy, výzkumu a inovací 

a jejich podpory. Hodláme zařadit tyto instituce dle jejich 

objektivně měřitelných výsledků do skupin excelence, dobrých a 

průměrných výsledků a podle toho jim rovněž poskytovat 

podporu. Instituce s podprůměrnými výsledky budou vyřazeny 

ze systému veřejné podpory.

Rozvineme tak systém investičních podpor, které nepodnítí 

pouze zahraniční firmy, aby investovaly v České republice, ale 

rovněž české firmy schopné expandovat do perspektivních zemí.

Zároveň si uvědomujeme nutnost reformy institucí EU, která by 

posílila demokratické principy a legitimitu EU, daleko více 

přiblížila Unii občanovi a občana Unii. Řešením stávající krize 

integračního procesu není vícerychlostní Evropa, která by z 

podstaty Evropskou unii spíše rozdělovala, než spojovala, ale 

konsenzus o dalším společném směřování založeném na 

prohlubování vnitřního trhu EU, nikoliv omezování stávajících 

svobod.

Podpořit výstavbu terminálů a logistických center pro moderní 

druhy dopravy.

Chceme stále pokračovat ve spolupráci podnikatelské sféry a 

výzkumných institucí, zvyšovat státní podporu za podmínky 

zvyšování podílu investic do soukromého sektoru. Namístě je 

více rozvíjet spolupráci s inovativními firmami a startupy.

Není nutné klást důraz na počet pracovních míst a zvýhodňovat 

jakéhokoliv investora.

Při zavádění evropského práva zhodnotit, zda navrhovaný zákon 

neobsahuje ustanovení nad rámec povinností stanovených EU. 

Pokud ano, požadovat zdůvodnění a zhodnocení dopadů.

Budeme podporovat: - dlouhodobé strategické projekty, které 

obsahují technologický vývoj, testovaní, výrobu a opravy a 

údržbu (jako např. evropská raketa Ariane 6).rozvoj regionálních 

letišť pomocí moderních technologií (např. satelitní LPV 

přiblížení), - nastavení pravidel pro používání a rozvoj UAV 

systémů (tzv. dronů).

Vnímáme rizika, kdy soustavná účast ve výběrových řízení na 

granty nese rizika diskontinuity ve výzkumu. Ve vědě a výzkumu 

je nutné zavést stabilní a víceletou veřejnou podporu. Usilujeme 

rovněž cílit jak soukromé, tak veřejné (národní i evropské) 

finance na projekty zvyšování konkurenceschopnosti.

Umožníme pobídky i pro domácí malé a střední podniky.

Stanovíme podmínky, za kterých ČR vydá definitivní politické 

rozhodnutí o konkrétním termínu vstupu do ERM II a následně 

do eurozóny. Naše mezinárodní závazky nezpochybňujeme.

Dokončení výstavby labské vodní cesty (plavební stupně Děčín a 

Přelouč) a napojení na Německo.

Podpoříme společný výzkum výzkumných organizací a 

průmyslových podniků. Připravíme nový zákon o podpoře 

výzkumu, vývoje a inovací. Zajistíme dostatečné financování 

aplikovaného výzkumu a důsledně zavedeme Metodiku 

hodnocení výzkumných organizací a programů s důrazem na 

spolupráci výzkumných organizací s firmami a využitelnost 

výsledků pro praxi.

Ze zahraničních investorů vybírat jen ty, kteří přinesou výrobu s 

vysokou přidanou hodnotou a také inovace či spolupráci s 

vysokými školami.

Aktivně podpoříme vytvoření jednotného digitálního trhu, 

volného toku dat v rámci EU i ve styku se třetími zeměmi 

v rámci mezinárodních obchodních dohod, potírání 

protekcionistických opatření např. k lokalizaci dat.

Důraz na Inteligentní dopravní systémy: Budeme usilovat o 

omezení vlivu outsourcingu (dodavatelských vazeb) na provoz 

nezbytných registrů (dopravně správních agend). Cílem je 

řádný, hospodárný, a především zákonný provoz těchto 

systémů ve vlastní režii státu a jemu podřízených institucí.

Podpoříme investice do výzkumu nových technologií přenosu a 

skladování elektrické energie.

Budeme tak klást důraz na prevenci a předcházení konfliktů 

efektivním zacílením rozvojové pomoci a zahraničněpolitické 

spolupráce. V případě eskalace napětí je nutné využít všech 

dostupných nástrojů krizového managementu (mírové mise 

apod.) s důrazem na komplexní rekonstrukci po skončení 

konfliktu. Včasná prevence migrace je účinnější a levnější než 

řešení jejích následků. Zároveň předpokládáme větší a 

koordinovanější ochranu vnějších hranic EU.

Nastavení efektivní správy pomocí „Transformace Ředitelství 

silnic a dálnic po vzoru rakouského ASFINAGU“ a s tím spojené 

nutné legislativní změny (např. převod příjmů z mýta ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury přímo na 

transformované ŘSD. Zrychlení projektové přípravy dopravních 

staveb, povolovacího řízení a výkupu pozemků (např. vytvoření 

takového prostředí, aby variantní řešení dálnic bylo 

vyhodnoceno na základě multikriteriálních parametrů).

Zřídíme jednotné centrální místo pro výkon komplexní politiky 

výzkumu - nabízí se Technologická agentura ČR. Stát jasně 

řekne, jaký směr výzkumu, vývoje a inovací bude podporovat.
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5.  Vzdělávání (zejména STEM) 6. Imigrace pracovníků 7. Zdravotnictví (založeno na výsledcích) 8. Daňová politika

Obnovíme polytechnické vzdělávání na ZŠ a technické kroužky 

ve spolupráci s odbornými školami a zaměstnavateli.

Přijmeme systémová opatření v oblasti zaměstnávání cizinců ze 

třetích zemí, která by snížila administrativní bariéry a urychlila 

proces při náboru cizinců k pokrytí tzv. nedostatkových profesí 

zaměstnavatelů a podnikatelů na českém trhu práce. Týká se to 

špičkových odborníků, ale i profesí, o které není mezi českými 

uchazeči zájem.

Zavést rovné podmínky pro zdravotnická zařízení podobného 

typu, tedy odstranit stávající nerovnost ve financování výkonů a 

služeb pro zdravotnická zařízení stejného typu, která vykonávají 

srovnatelné zdravotní výkony. Regulaci musí provést 

ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotními pojišťovnami

Žádné daňové revoluce. V první fázi navrhujeme ponechat 

daňové sazby víceméně beze změn s výhledem celkové 

optimalizace daňového systému tak, aby výsledkem byl daňový 

systém co nejméně podvazující ekonomiku a především hybné 

síly v ní. Návrh: Koncept nového daňového systému, který 

nebude podvazovat ekonomiku.

Prosadíme praktické vzdělávání žáků středních škol na reálných 

pracovištích (podrobněji v kapitole školství).

Zdravotnictví musí zajistit standard péče na vysoké a zároveň 

finančně přijatelné úrovni. Prioritou musí být lepší regulace 

systému (ze strany ministerstva zdravotnictví a zdravotních 

pojišťoven), odstranění nerovnosti mezi poskytovateli podobné 

péče a zvýšení platů zdravotnického personálu.

Do poloviny funkčního období navrhneme optimalizaci 

daňového systému, který bude preferovat nepřímé daně (DPH) 

před daněmi přímými (z příjmu). Výsledný mix bude cílit na to, 

aby nepodvazoval konkurenceschopnost české ekonomiky a 

vyvaroval se experimentů se sektorovými daněmi.

Na vysokých školách podpoříme tvorbu profesně orientovaných 

programů a multioborových programů, vycházejících z principů 

Průmyslu 4.0.

Budeme prosazovat možnost připlatit si za nadstandardní péči. Změníme fungování finančních úřadů, které dnes trestají 

formální provinění a leckdy nechávají bez povšimnutí faktické 

daňové úniky.

V oblasti nemocenského pojištění zpracujeme systémové řešení 

poskytování nemocenských dávek s důrazem na zabezpečení lidí 

při dlouhodobé pracovní neschopnosti, ne na tzv. karenční dobu 

prvních 3 dnů nemoci.

Snížíme daňové zatížení práce, respektive vedlejší mzdové 

náklady. Výpadek kompenzujeme v provedené důchodové 

reformě.

Urychlíme digitalizaci zdravotnických procesů. Chceme pokračovat v projektu jednotného inkasního místa. 

Sjednotíme základy zdravotního a sociálního pojištění pro účely 

odvodů.

Připravit zdravotní a důchodovou reformu. Ustavíme komise pro 

zdravotní a důchodovou reformu. Jejich cílem nebudou léta 

zkoumání, ale poměrně rychlé navržení praktických řešení pro 

třetí dekádu 21. století.

Zastavit odliv dividend z ČR. Řešením je zavedení snížené nebo 

dokonce nulové daně na tu část zisku, kterou korporace 

reinvestuje na českém území nebo kterou použije na zvýšení 

mezd zaměstnancům českých poboček (zrychlením odpisů).

Zvýšení výdajů na zdravotní prevenci. U EET (elektronické evidence tržeb) odsuneme 3. a 4. fázi. 

Vyhodnotíme dopady 1. a 2 fáze a na základě jejich analýzy 

rozhodneme, na koho dalšího ještě (a zda vůbec) se bude EET 

ještě vztahovat. Provážeme EET na potvrzení finanční správy o 

obratovém příjmu pro jednoduché vytváření daňového přiznání. 

Zvážíme, zda u živnostníků s malým obratem nenahradit EET 

jednoduchým stanovením paušální daně.
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