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

Co prosadíme: Budeme se plně podílet na rozvoji EU, která je 

klíčem k naší dobré a stabilní budoucnosti. Budeme hrdými 

Evropany, kteří si uvědomují úspěch evropské integrace.

Zajistíme výrazné zrychlení rekonstrukcí a přestavby silnic 1. 

třídy. V tomto volebním období prosadíme speciální zákon, který 

umožní dokončit modernizaci páteřní železniční sítě do roku 

2050. Provedeme výběr variant a zahájíme přípravu staveb.

Co nepřipustíme: Omezování výdajů na vědu a výzkum.

Prosadime: Co nejrychlejší vstup do eurozóny, který posílí naší 

pozici v EU. ČR jako součást rychlejšího pruhu integrace 

EU.Postavíme před voliče fakta a budeme neúnavně 

vysvětlovat, že „oni“ jsme ve skutečnosti „my“.

Co nepřipustíme: Výstavbu kanálu Labe – Odra – Dunaj. 

Nepřipustíme zvýhodňování státních dopravců před 

soukromými.

Mezi hlavními prioritami naší rozpočtové politiky budou: Výdaje 

na vzdělání, vědu a výzkum.

Co nepřipustíme: Odchod z Evropské unie ani pořádání 

nesmyslných referend za vystoupení z EU. Nebudeme čelit 

populismu v Evropě tím, že se sami staneme populisty. 

Nepřipustíme omezení volného pohybu lidí za prací ani jiné 

omezení základních svobod Unie.

Projekt e-dálnice. V jeho rámci by mělo dojít k elektrifikaci 

pravého jízdního pruhu dálnic s vysokým podílem nákladní 

dopravy (např. D1, D5, D8, D11 a D35). Kamiony s hybridními 

motory by v elektrifikovaných úsecích používaly elektřinu z 

napájecí troleje. Došlo by k výrazným úsporám pohonných hmot 

a velkému snížení emisních zátěží. Elektrická vedení by současně 

umožnila vybudování husté sítě dobíjecích stanic pro 

elektromobily. V tomto volebním období připravíme pro 

elektrifikaci dálnic projektovou dokumentaci.

Významnou pozornost budeme věnovat snadnému přístupu 

malých a středních firem k nejmodernějším vědeckým a 

výzkumným informacím. Vedle transparentního grantového 

systému na vývoj a inovace zpřístupníme informace ze státní 

vědecké a výzkumné základny.

ČR se nesmí ocitnout na periferii EU. Neztratíme víru ve 

společnou Evropu a v její hodnoty, jako jsou demokracie, mír a 

prosperita, a budeme usilovat o to, aby co nejvíce lidí význam 

těchto hodnot pochopilo

Prosadíme nový stavební zákon, který usnadní realizaci všech 

typů staveb. Žadatel podá jednu žádost, ostatní zajistí příslušný 

stavební úřad. U zvláště potřebných konkrétních dálnic 

prosadíme speciální zákon, který umožní urychlené 

veřejnoprávní projednání a majetkoprávní vypořádání.

Podpoříme vědu a výzkum jakožto faktory, které rozhodují 

o budoucnosti země. Chceme, aby špičkoví vědci a mladí 

doktorandi měli zajištěné materiální zázemí a zůstávali v České 

republice.

V letecké dopravě považujeme za prioritu vybudování paralelní 

dráhy na pražském Letišti Václava Havla. Dlouhodobě 

neuspokojivý stav údržby a oprav veškeré dopravní 

infrastruktury postupně napravíme zaváděním systému BIM 

(Building Information Management). Podpoříme smart aplikace 

například v oblasti dopravy, inteligentních budov, osvětlení, 

nakládání s odpady apod. Nezbytnou podmínkou této podpory 

musí být racionální vyhodnocení ekonomické, energetické i 

věcné efektivity.

Podpoříme činnost našich nejlepších talentů ve vědě a výzkumu 

v zahraničí. Zasadíme se proto o podstatně lepší finanční 

ohodnocení doktorandů vázané na výsledky jejich práce. 

U vědeckých pracovišť podpoříme programovou a také finanční 

předvídatelnost.
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5.  Vzdělávání (zejména STEM) 6. Imigrace pracovníků 7. Zdravotnictví (založeno na výsledcích) 8. Daňová politika

Přírodovědné, technické a všeobecné vzdělávání bude dáno do 

rovnováhy tak, aby byl podchycen zájem dětí o obor, ke 

kterému mají největší přirozený talent. Tím se jim otevřou 

perspektivní vzdělávací cesty. Posílíme požadavek duálního 

vzdělávání.

Legální migrace na trh práce je pro otevřenou ekonomiku typu 

té naší nezbytností. Musí reagovat na aktuální nedostatky trhu 

práce, ovšem musí být rozvážně promyšlená, aby Česká 

republika neopakovala některé chyby svých západoevropských 

spojenců v migrační a integrační politice.

Úhrady za péči budou srozumitelné a nebudou se každým 

rokem chaoticky měnit. Posílíme režimy úhrad, kdy peníze 

přicházejí poskytovateli zdravotní péče s pacientem, což je 

oproti paušálům pro lékaře i pacienty výhodnější. Výše úhrad 

nebude diskriminační a zároveň umožní bonusy pro 

nedostatkové obory a neatraktivní oblasti. To povede ke 

spontánní optimalizaci lůžkového fondu i sítě ambulantních 

zařízení.

U DPH prosadíme dvě sazby – 20% základní, 10% sníženou. 

Zajistíme efektivní výběr daní, přičemž budeme důsledně dbát 

na rovnoprávnost mezi státem a daňovým subjektem. 

Stanovíme spravedlivé zásady pro včasnou výplatu vratek z DPH, 

zakážeme zneužívání zajišťovacích příkazů a podobných 

postupů, jejichž dnešní používání může vyústit až v likvidaci 

poctivě podnikajících firem. Budeme důsledně sledovat náklady 

správy daně pro občana i pro stát. Protože efektivní výběr daní 

není vždy jen národní kompetencí, plně se zapojíme do 

globálních a evropských iniciativ v této oblasti.

Školy s vyššími akademickými programy budou výrazněji 

angažované v základním i aplikovaném výzkumu.

Jsme si vědomi toho, že růst ekonomiky, který naše 

hospodářská politika přinese, bude vyžadovat dostatek 

kvalifikované pracovní síly. Ten pomůžeme zajistit kombinací 

motivace k účasti na trhu práce pro naše občany, podpory růstu 

produktivity podniků a možností vstupu chybějící pracovní síly 

na náš pracovní trh, bude-li to třeba.

Vytvoříme transparentní systém stanovení úhrad všech 

medicínských technologií, tj. výkonů, zdravotnických prostředků 

i léků. Bude vycházet z principů hodnocení jejich účinnosti a 

přínosů. Na konečném rozhodování o nejvyšších prioritách se 

budou podílet i zástupci pojištěnců.

Zajistíme efektivní výběr daní, a to včetně velkých nadnárodních 

firem.

Česká republika si musí sama určit, v jakém počtu, z jakých zemí 

a s jakou kvalifikací budou přicházet ekonomičtí migranti na trh 

práce.

Pro lepší fungování stávajícího systému proto rozšíříme 

pravomoc pojišťoven a umožníme jim lépe řídit péči dle vlastní 

struktury pojištěnců. Zákonem jim však přikážeme sledování 

kvality a rovnoměrné dostupnosti služeb.

Co nepřipustíme: Zvyšování daňové zátěže občanů a firem. 

Zrušíme EET. Odstraníme zbytečnou byrokracii, zavedeme 

jednotné inkasní místo a jednotné kontrolní místo.

Umožníme zavedení nadstandardů ve zdravotnictví s možností 

sjednání dobrovolného zdravotního připojištění. Propojíme 

výrazněji systémy poskytování zdravotní a sociální péče 

u nemohoucích osob v domácí i lůžkové péči s ohledem na 

potřeby pacientů, nikoliv na potřeby jednotlivých resortů. 

Zahrnuje to i komunitní péči o seniory, péči o duševně nemocné 

a rovněž péči o umírající.

Zásadně zjednodušíme a snížíme odvodové zatížení práce. 

Během volebního období snížíme postupně odvody na sociální 

pojištění celkem o 8 %, přičemž větší část této úlevy se bude 

týkat odvodů zaměstnance. Daň z příjmu právnických a 

fyzických osob bude stanovena na 19 % (u fyzických osob 

z hrubé mzdy), přičemž zároveň odstraníme nesystémové 

daňové výjimky. Tato daňová změna u daně z příjmu fyzických 

osob byla již uzákoněna v roce 2012 a současnou vládou byla 

zrušena před nabytím účinnosti.Posílíme elektronizaci zdravotnictví jak pro lepší fungování 

celého systému, tak pro ulehčení organizační a administrativní 

práce zdravotníkům.

U DPH prosadíme dvě sazby – 20% základní, 10% sníženou. 

Zajistíme efektivní výběr daní, přičemž budeme důsledně dbát 

na rovnoprávnost mezi státem a daňovým subjektem. 

Stanovíme spravedlivé zásady pro včasnou výplatu vratek z DPH, 

zakážeme zneužívání zajišťovacích příkazů a podobných 

postupů, jejichž dnešní používání může vyústit až v likvidaci 

poctivě podnikajících firem. Budeme důsledně sledovat náklady 

správy daně pro občana i pro stát. Protože efektivní výběr daní 

není vždy jen národní kompetencí, plně se zapojíme do 

globálních a evropských iniciativ v této oblasti.
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