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O ČEM SE ROZHODNE V TĚCHTO VOLBÁCH ?
Volby do Poslanecké sněmovny v červnu 2002 považujeme za osudovou křižovatku ve vývoji naší ještě
nedokonalé demokracie. Návrat k totalitnímu režimu dnes nehrozí. Bude se ale rozhodovat o kvalitě demokracie
v naší zemi. Čtyři roky trvající nekontrolovatelná mocenská a ekonomická vazba dvou stran – vládní a
pseudoopoziční – posílila obecný názor, že v politice nejde o zodpovědnou správu věcí veřejných , ale především
o osobní zájmy mocných. Propojení úzké vrstvy majitelů moci s majiteli peněz a jejich pocit beztrestnosti se
zasloužily o růst korupčního prostředí. Konkurenční prostředí je narušeno, protože neplatí stejná pravidla pro
všechny. Chceme zemi rovných šancí pro všechny. Svým vítězstvím ve volbách chceme rozlomit tato pouta,
která svazují tvořivost a berou lidem chuť účastnit se veřejného života. Je čas vrátit smysl a sílu demokratickému
uspořádání státu. Vrátit lidem důvěru v politiku a kontrolovatelnou státní moc.
Současná podoba demokracie narušila zodpovědné spravování země. Jsme přesvědčeni, že nelze dál žít
na úkor budoucnosti. Nemůžeme již odkládat řešení nahromaděných problémů, které naše země má. Hrozivě
vzrostla zadluženost České republiky. Sociální oblast bez důkladné reformy a posílení rodinné solidarity spěje ke
krizi. S poklesem porodnosti klesá počet občanů v produktivním věku. Nelze již odkládat investice do vzdělávání,
které je nedoceněným klíčem i k hospodářskému růstu. Musíme dát sílu střednímu stavu a rozvinout svobodnou
občanskou společnost, která je klíčem ke stabilitě a tvořivému prostředí. Chceme vrátit váhu vládě zákona. Lidé
právem žádají vyrovnání se s minulostí, odsouzení komunistických zločinů a rovněž tak objasnění
demoralizujících hospodářských podvodů z poslední doby.
Právě tyto volby také rozhodnou o tom, kdy a za jakých podmínek bude naše země připravena stát se
sebevědomým a konkurenceschopným členským státem Evropské unie.
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KDO JSME A KAM SMĚŘUJEME
KDU-ČSL a US-DEU společně tvoří Koalici, která chce odpovědně a demokraticky spravovat naši zemi. Po
volbách chceme utvořit takovou vládu, která bude schopna dát věci do pořádku. Naše strany reprezentují klasické
evropské politické proudy: křesťansko demokratický a liberálně konzervativní. Oba za základ své politiky
považují morální a právní řád, který je zdrojem svobody i odpovědnosti. KDU-ČSL a US-DEU jsou součástí
Evropské lidové strany, nejsilnější politické frakce v Evropském parlamentu. Ctíme společné principy. Z nich
odvozujeme své přesvědčení, že lidská společnost se může úspěšně rozvíjet jenom tehdy, pokud všechny oblasti
soukromého i společenského života jsou prostoupeny pevným systémem hodnot. V programu, který občanům
předkládáme, vyjadřují tuto skutečnost především:
- Podpora přirozených společenství v životě obcí, krajů a státu.
- Orientace na sociální a ekologicky ohleduplné tržní hospodářství.
- Důraz na evropskou integraci a dobré vztahy se sousedy.
V popředí naší politiky je zejména podpora rodin s dětmi, důraz na právo a spravedlnost, investice do
vzdělávání, solidarita odpovídající evropským standardům a sebevědomý vstup do Evropy. K posílení demokracie
považujeme za nezbytné prosadit některé změny naší ústavy, zejména a zavedení obecného referenda, přímé
volby presidenta a omezení imunity zákonodárců.
Vymezujeme se jasně vůči všem extrémním stranám. Vymezujeme se také vůči politickému stylu, který se
projevuje nízkou politickou kulturou, založenou na pohrdání právem i osvědčenými demokratickými principy,
porušováním předvolebních slibů, využívání mezer v zákonech a upravování pravidel podle momentálních potřeb.
Náš program není jen předvolebním slibem našich stran, ale je také naším závazkem, který budeme
společně po celé čtyři roky po volbách prosazovat, a pokud nám voliči dají dost důvěry, bude i vkladem
do budoucí koaliční vlády.
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EVROPSKÁ BUDOUCNOST NAŠÍ ZEMĚ
Symbolem nové etapy naší státnosti je sebevědomý vstup České republiky do Evropské unie. Naše politika
v EU bude politikou sebevědomých, plnohodnotných členů. Úkolem české diplomacie proto je usilovat o rychlé
členství České republiky v EU.
Nejsme překvapení tím, že integraci řídí "politici, a ne občané". Integrace evropských států není integrací
občanů, ale integrací institucí. Občané se již dávno sami sbližují a sjednocují svými kulturními, společenskými i
obchodními styky, a to i bez politiků. Co však může projekt sjednocování urychlit, či zpomalit, jsou evropské
instituce a rozhodovací procesy.
Je zřejmé, že evropským nadnárodním trendům se musí přizpůsobit i nadnárodní a flexibilní evropské
instituce, které zjednoduší a usnadní výměnu zboží, informací a kulturních statků. Lpění na lokálních,
nacionálních prioritách ještě žádné společnosti neusnadnilo zapojení do mezinárodního obchodu.
Společný trh úspěšně funguje jen díky přijetí a dodržování dohodnutých společných pravidel. Přijetím ČR do EU
vytvoříme podmínky konkurenceschopnosti ČR. Náš přístup na unijní trh nesmí být omezen. Až získáme právo na
spolurozhodování o normách EU, budeme moci efektivněji než dosud prosazovat české zájmy. Zvýší se tržby
řady podnikatelů a zaměstnanost. Vzroste i účinnost našich institucí. Ziskem každého našeho občana budou
rovné příležitosti i možnosti získat vzdělání, práci nebo sociální jistoty (důchod, podpora v sociální nouzi) kdekoli
v Evropě.
Jak na to :
• Budeme prosazovat aktivní a solidární účast ČR ve všech rozhodujících oblastech evropské integrace a
evropské spolupráce. Znamená to, že od počátku členství v EU budeme usilovat o to, aby se ČR účastnila i
těch projektů, kde se evropský integrační proces rozvíjí různými rychlostmi. Platí to zejména pro společnou
zahraniční a bezpečnostní politiku.
• Zasadíme se, abychom nejpozději do dvou let po vstupu splnili podmínky pro zrušení oboustranných
přechodných opatření, zejména kvůli výhodě volného pohybu pracovních sil.
• Zasadíme se o splnění podmínek pro účast našich podniků, institucí a obcí na projektech financovaných
z evropských fondů pro vyrovnávání regionálních rozdílů na podporu venkova.
Dáme věci do pořádku
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• Základním principem naší evropské politiky proto bude aktivní a solidární účast ve všech rozhodujících
oblastech evropské integrace a evropské spolupráce.
• V EU podpoříme reformu společné zemědělské politiky, jejímž cílem je výroba kvalitních a nezávadných
potravin a společné investice do zachování života v zelené krajině. Zasadíme se o minimalizaci regulace
nadbytečné výroby, což je i v českém zájmu.
• Již dnes fungující trh a společné právo vyžaduje dohodu o rozdělení pravomocí mezi Evropou a národními
státy. Proto se účastníme tvorby Evropské ústavy, která ukotví dohodu nejen o sdílení společných hodnot, ale
současně i vymezí, o čem bude suverénně rozhodovat každý národní stát a o čem se bude jednat na evropské
úrovni.
• Budeme usilovat o to, aby naše hospodářství co nejdříve splňovalo podmínky měnové a hospodářské unie,
abychom se brzy mohli rozhodovat o vhodném okamžiku i našeho připojení.
• Podpoříme vznik přirozené evropské demokratické federace. Její výhodou je zjednodušení a zlevnění
rozhodovacích procesů v oblastech společného zájmu národů. Tato forma přinese nejvíce užitku jednotlivým
občanům.

NAŠE VIZE SPRÁVY DANÍ A VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
Vycházíme z přesvědčení, že základním zdrojem růstu bohatství společnosti je svobodný trh, provázený
sociálním smírem a šetrným vztahem k vyčerpatelným přírodním zdrojům. Za těchto podmínek trh podněcuje k
lidské vynalézavosti a tvořivosti. Ony pak jsou dalším obrovským zdrojem bohatství, neboť umožňují optimální
využití omezených přírodních zdrojů.
Současná výše, ale hlavně struktura daní nepodporuje dostatečně hospodářský růst, nemotivuje dostatečně
k osobní odpovědnosti a ani nevytváří dostatek potřebných zdrojů pro kvalitní zajištění nezbytných funkcí státu.
Prudký růst zadluženosti naší země je alarmující. Zpožděná privatizace bank způsobila, že špatné úvěry z
minulosti jsou konsolidovány v ČKA. FNM má vlastnické podíly v mnoha firmách, což vytváří nutnost nepřiměřené
účasti státu v ekonomice spojenou s mnoha riziky dalších výdajů státního rozpočtu v příštích letech.
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Jsme připraveni pečlivě vážit a kontrolovat výdaje jak státního tak veřejných rozpočtů. Část této
zodpovědnosti chceme také přenést na kraje a obce zejména rozhodování o investicích. Dosud se nepodařilo
stabilizovat veřejné finance, což tlačí ČNB k udržování strnulé měnové politiky a způsobuje vysokou cenu peněz.
Daňovou reformu nelze provést prostou revolucí ve výši daňových sazeb. Nelze totiž nárazově zvýšit
daňové příjmy státu, aniž by to mělo dopad na ekonomickou aktivitu, a nelze skokem snížit daňové sazby, aniž to
způsobí schodek státního rozpočtu. Proto je naším cílem celková změna daňového systému na základě
postupných a uvážlivých úprav různých typů daní tak, abychom podpořili ekonomickou výkonnost. Daňová
reforma bude vyjádřením nového přístupu v hospodářské politice, jejímž cílem bude zvýšení výkonnosti
ekonomiky, efektivity výroby, konkurenceschopnosti výrobků, kvality a vyšší nabídky služeb, snížení
nezaměstnanosti, ohleduplnost vůči životnímu prostředí a podpora rozvoje krajů. Reforma zvýší zdanění spotřeby
a přiměřeně sníží a současně zachová solidární progresivní zdaňování příjmů. V rámci přiměřeného solidárního
přerozdělování chceme na prvním místě výrazně posílit rodiny s dětmi a investice do vzdělávání.
Jak na to :
• Připravíme daňovou reformu, která bude zaměřena nejen na změnu výše daňových sazeb, ale především na
změnu daňové struktury.
• Mezní daň z příjmu právnických osob snížíme ihned na 25%, výhledově na 20%.
• Snížení daně z příjmu vyvážíme postupným zvyšováním spotřebních daní na alkohol a cigarety.
• Vysoká cena práce způsobená vysokým odvodovým zatížením hrozí růstem nezaměstnanosti a postupnou
ztrátou konkurenceschopnosti českých firem. Proto snížíme daňovou zátěž, budeme prosazovat zejména nižší
zdanění práce a posun od zdanění výdělku ke zdanění spotřeby.
• Budeme prosazovat zrušení placení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jak na straně zaměstnavatele,
tak i na straně zaměstnance. Politika zaměstnanosti bude dále hrazena ze státního rozpočtu.
• Prosadíme snížení základní sazby daně z přidané hodnoty z 22% na 18%. Sníženou sazbu přiblížíme
k základní z 5% na 7%. Ve snížené sazbě zůstanou zejména potraviny, stavební práce, telekomunikace, léky,
zdravotnické přístroje a tiskoviny. Pro přechodné situace jsme připraveni zpřístupnit ceny potravin zavedením
nulové sazby DPH.
Dáme věci do pořádku
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• Zvýšené zdanění spotřeby budeme kompenzovat rodinám s dětmi a studentům zvýšením odpočitatelných
položek až na dvojnásobek.
• Zavedeme možnost společného zdanění rodin.
• Prosazujeme daňové úlevy pro neziskový sektor a pro občany, zejména na vzdělání, penzijní spoření a na
zajištění vlastního bydlení.
• Snížíme daň z převodu nemovitostí na 3% a osvobodíme od této daně byty a rodinné domy.
• Narovnáme vztah úřadů a daňových poplatníků. Zavedeme závazné lhůty pro rozhodování finančních úřadů.
• Zahrneme odvodovou povinnost zaměstnavatele do hrubé mzdy zaměstnance s tím, že odvod prostřednictvím
zaměstnavatele zůstane zachován. Daň z příjmu, pojistné na "důchodové pojištění a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti" a pojistné na "nemocenské pojištění" bude spravovat jako oddělené příjmové fondy
finanční úřad.
• Zasadíme se o postoupení části daní ze státní správy na krajskou a místní správu, které tyto zdroje lépe
využijí, neboť lépe znají místní potřeby.
• Budeme prosazovat přesunutí daňové zátěže z malých a středních rozvíjejících se podniků, které jsou zdrojem
inovací, stability a zaměstnanosti, na velké průmyslové podniky, finanční instituce a obchodní řetězce, které
mají vyšší prospěch z veřejných služeb (např. výstavby veřejných komunikací) a zatěžují tak nepřímo veřejné
rozpočty.
• Příjmy z dokončené privatizace použijeme přednostně na zahájení penzijní reformy.
• Zlepšíme způsob sestavování státního rozpočtu tím, že umožníme krajům podílet se na určení priorit a
zavedeme závazné limity na výdaje.
• Podpoříme dokončení reforem v oblasti zdravotních a sociálních služeb, jejíchž cílem s cílem jak zvýšení
kvality služeb, tak i lepší využívání veřejných zdrojů. Jednu možných cest vidíme v určitém omezení
neúčelného státního řízení této oblasti.
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PODPORA RODIN S DĚTMI
Za správné pokládáme zvýšení sociální nezávislosti občanů na státu, proto chceme každého motivovat
k vyšší odpovědnosti za svůj život a rodinu. Zvláštní pozornost věnujeme opatřením k posílení významu rodiny a
její role ve společnosti. Zodpovědná výchova dětí přináší prospěch celé společnosti, proto musí být finančně i
morálně oceněna.
Nechceme přihlížet tomu, jak rodiny s dětmi chudnou a jak jsou děti z vícečetných rodin kráceny na svých
právech. Stále klesající trend porodnosti je alarmující. Příčinou je změna životního stylu, ale také vysoká
nezaměstnanost mladých lidí, nedostupnost bydlení pro mladá manželství a rodiny s dětmi a potíže při
zaměstnávání žen, které mají malé děti.
Jak na to:
• Prosadíme koncepci, která zvýší ekonomickou a společenskou vážnost rodin s dětmi vzájemně provázanými
programy pro podporu rodiny ve všech oblastech a na všech úrovních - v krajích i obcích.
• Prosadíme daňový systém zohledňující rodinu s dětmi.
• Zasadíme se především o výrazné zvýšení nezdanitelné částky základu daně na každé dítě. Zavedeme
možnost společného zdanění rodin s dětmi a rodinné spoření se státní podporou na bydlení a vzdělávání dětí.
Tyto výdaje budou odpočitatelné od základu daně.
• Rodinám, u nichž nelze uplatnit pomoc cestou daňových úlev, poskytneme přídavky na děti.
• Rodičovský příspěvek rodinám, které pečují o malé děti, zvýšíme až na dvojnásobek.. Při zachování této dávky
umožníme vyšší vlastní příjem rodiče, který celodenně pečuje o dítě. Rodič s vyšším vlastním příjmem může
místo rodičovského příspěvku zvolit daňový odpis za výdaje spojené s péčí o dítě.
• Podpoříme slučitelnost rodičovské i profesní role. Chceme umožnit volbu, nikoli udržet vysokou míru
zaměstnanosti žen. Formou podpory pružné pracovní doby a vstřícností při uplatňování zákonného nároku na
snížení pracovního úvazku pro oba rodiče budeme programově motivovat zaměstnavatele k ohleduplnosti vůči
rodinám zaměstnanců.
• Za zákonem stanovených podmínek umožníme rodičům střídavě po částech čerpat rodičovskou dovolenou a
rodičovský příspěvek až do osmi let dítěte.
• Podpoříme prorodinné nevládní organizace, které nabízejí program pro volný čas rodin s dětmi.
Dáme věci do pořádku
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•

Zasadíme se o zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže.

SOLIDARITA I OSOBNÍ ODPOVĚDNOST
Veřejné rozpočty nestačí pokrýt narůstající potřebu zejména v oblasti penzijního zajištění. Nízká úroveň
produkce, která v roce 2001 jen mírně převyšuje reálnou produkci roku 1989, totiž nevytváří podmínky pro
započetí nutné penzijní reformy. Jsme si vědomi, že zachování alespoň tradičního poměru mezi mzdou a
důchodem pro příští generaci seniorů nás zavazuje penzijní reformu zahájit. Ta není záležitostí jednoho volebního
období, proto je nejdříve nutné dosáhnout celospolečenské dohody o podobě potřebných změn. Důstojný život
současných, tak budoucích seniorů bez existenčních starostí se musí stát nejen naším, nýbrž celospolečenským
programem.
Míra nezaměstnanosti zůstává vysoká i v době hospodářského růstu a výrazně se zhoršuje struktura
nezaměstnanosti. Rychle přibývá lidí, kteří jsou bez zaměstnání déle než rok a pomalu ztrácejí naději, že znovu
práci najdou. Počet dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí neustále roste.
Usilujeme o zavedení takových mechanismů v oblasti sociální péče a sociální pomoci lidem, kteří se ocitli v
sociální pasti (nezaměstnanost, zdravotní postižení, drogová závislost, návrat z výkonu trestu, ztráta bydliště aj.),
které by je podněcovaly k aktivnímu řešení jejich tíživé životní situace.
Vzájemná solidarita je tradiční hodnotou evropské civilizace a my o ni opíráme náš program. Zároveň si
vysoko ceníme osobní odpovědnosti každého člověka.
Jak na to:
• Umožníme každému odejít do důchodu ve věku, který mu vyhovuje. Ti, kteří odejdou dříve, se budou muset
spokojit s nižší výměrou důchodu, ti kteří budou pracovat déle, budou mít důchod vyšší. Ve prospěch seniorů
musí působit i povinná délka pojištění, která by měla činit 30 až 35 let.
• Současným seniorům hodláme odstranit nerovnost výše důchodů mezi „starodůchodci a mladodůchodci.
Základním pilířem nadále zůstane průběžně financovaný systém, v jehož rámci nastavíme pravidla rovná pro
všechny.
8
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• Trvalá stabilizace celého systému a jeho finanční zajištění pro budoucí seniory si vyžádá zavedení
kombinovaného důchodového systému doplněného o individuální spoření. Příjmy získané z privatizace
přednostně použijeme na zahájení nutné penzijní reformy.
• Vyšší zaměstnanosti dosáhneme snížením daňového zatížení práce, zavedením pružné délky a rozvržení
pracovní doby včetně nároku na zkrácenou pracovní dobu pro oba rodiče malých dětí.
• Poskytování příspěvků v nezaměstnanosti budeme důsledně vázat na účast nezaměstnaných v
rekvalifikačních kurzech nebo na veřejně prospěšných pracích. Nezaměstnaným, kteří se včas zapojí do
pracovního procesu a jejichž příjem nedosáhne předepsaného násobku minimální mzdy, zvýšíme státním
příspěvkem příjem o dvacet procent po dobu šesti měsíců. Mít práci bude výhodnější, než brát sociální dávky.
• Vysoké nezaměstnanosti mezi absolventy škol a mladými lidmi budeme čelit vytvořením právního rámce na
podporu zaměstnávání absolventa do šesti měsíců od ukončení školy.
• Každé rozhodnutí vlády bude zkoumáno i z pohledu jeho vlivu na počet pracovních míst. .
• Změníme systém dávek sociální péče, aby nebyly zneužitelné.
• Podpoříme rozšiřování spektra sociálních služeb a u dávek prosadíme adresnost, která umožní svobodnému
občanu rozhodovat, u koho si potřebnou sociální službu objedná.
• Instituce nebudeme financovat přímo státem, ale skrze občany, kteří se rozhodnou jejich služeb použít.
• Péči o rodinné příslušníky, kteří jsou na takové péči závislí (výchova dětí, péče o zdravotně postižené či staré
občany), budeme považovat za obecně prospěšnou práci a hmotně ji oceníme.

BYDLENÍ NENÍ PŘEPYCH
Naše právní a ekonomické prostředí v oblasti bydlení stále podporuje černý trh s byty a vede k výrazné deformaci
cen za bydlení. Na tuto situaci doplácejí zejména mladí. Je to jeden z důvodů, proč odkládají založení rodiny.
Politiku bydlení chápeme jako jeden ze základů rodinné politiky, proto považujeme dostupnost bydlení za jednu
ze svých priorit. Před námi jsou tři cíle: odstranění právních a ekonomických deformací na trhu s byty, řádná péče
o stávající bytový fond, podpora nové bytové výstavby.

Dáme věci do pořádku
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Jak na to:
• Trh s bydlením postupně uvolníme.Ceny bydlení narovnáme a podpoříme nájemní i vlastnické bydlení.
• Dosavadní systém regulace nájemného nahradíme systémem určení výše nájemného závislosti na místně
obvyklém nájemném. Systém předpokládá účinnou ochranu nájemníka.
• Zvýšíme adresnost příspěvků na bydlení. V souvislosti se zrychlením deregulace nájemného přechodně
zavedeme vyrovnávací příspěvek.
• Změnou občanského zákoníku usnadníme postih těch nájemníků, kteří se vyhýbají placení nájemného.
Předejdeme tak zbytečným soudům.
• Prosadíme změnu v bytovém družstevnictví. Bytová družstva by neměla být obchodními společnostmi, neboť
jejich smyslem není podnikání, ale spravování bytového majetku svých členů. Podpoříme možnost slučování
úvěrů na údržbu a opravu bytů i domů členů družstev. Zákonem zajistíme lepší ochranu práv členů družstev.
Dokončíme transformaci bytových družstev.
• Novým zákonem o kondominiu posílíme ochranu práv vlastníků bytů a zlepšíme tak podmínky pro řádnou
údržbu a opravy těchto domů.
• Zjednodušíme podmínky pro stavební spoření v rámci rodiny, rozšíříme daňové úlevy a zvýšíme dostupnost
hypoték pro mladé rodiny na modernizaci či nákup nebo výstavbu vlastních bytů.
• Zrušíme daň z převodu nemovitostí pro bytové účely.
• Podpoříme města a obce při budování infrastruktury pro bytovou výstavbu a to podle velikosti obcí a typu
výstavby až do výše 200 000 Kč na jeden byt. Dokončíme bezúplatný převod pozemků vhodných pro bytovou
výstavbu na obce.
• Podpoříme obecně prospěšné společnosti, které budou stavět a spravovat nájemní byty pro mladé rodiny a
občany s nejnižšími příjmy.
• Podpoříme chráněné bydlení pro handicapované a další specifické skupiny obyvatel.
• Podpoříme obnovu bydlení ve venkovských sídlech.
• Prosadíme takové změny stavebního zákona, které zjednoduší jednání s úřady a zrychlí stavební řízení.
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VZDĚLANÁ SPOLEČNOST
Vzdělání znamená vyšší kvalitu života. Je naší nejlepší investicí do budoucnosti a ekonomické prosperity.
Usilujeme o to, aby se vzdělávací systém stal plně srovnatelný a propojitelný se systémy vyspělých zemí, jež jsou
koncepčně založené na celoživotním vzdělávání. Chceme dosáhnout toho, aby vzdělávání přesahovalo pouhé
získávání vědomostí, ale přispělo ke zrání osobnosti. Klademe důraz na pozitivním vztah k životu a lidské práci,
k solidaritě a toleranci, ke svobodě provázené osobní odpovědností.
Státní rozpočty neposkytují dostatek prostředků pro dlouhodobý rozvoj výchovy a vzdělávání. Žáci a
studenti se ve školách učí spíše memorovat fakta, než rozvíjet své tvůrčí schopnosti. Podmínky pro výuku cizích
jazyků a využívání nových technologií neodpovídají požadavkům doby. Vysoké školy zůstávají uzavřeny velkému
počtu zájemců o studium.
Jak na to:
• Učiníme vzdělávání prioritou vládní politiky i státního rozpočtu. Definujeme vzdělávací normativy. Usnadníme
rodinám s dětmi a studentům investovat do vzdělání daňovým zvýhodněním.
• Zahrneme výdaje na vzdělávání pro rodiny a studenty mezi odpočitatelné položky od základu daně. Zejména
na vysokých školách podpoříme vícezdrojové financování .
• V souladu s Chartou učitele EU, sladíme nový kariérní řád pro pedagogické pracovníky a umožníme tak jejich
spravedlivé odměňování.
• Usilujeme o to, aby si každý mohl vybrat školu pro sebe i pro své děti. Příspěvek školám na žáka či studenta
bude poskytován ve stejné výši bez ohledu na zřizovatele školy. Zachováme víceletá gymnázia. Budeme
podporovat malotřídní a malé vesnické školy.
• Zákonem zajistíme pedagogickou autonomii škol. Základním principem vzdělávacího systému učiníme
celoživotní vzdělávání.
• V rámci celoživotního vzdělávání vytvoříme podmínky pro nabídky tzv. druhé vzdělávací šance kdykoli
v průběhu života. Financování bude vázané na vzdělávací programy.
• Vytvoříme lepší legislativní a ekonomické prostředí pro vznik soukromých vysokých škol a univerzit.
• Zasadíme se o zkvalitnění výuky. Začleníme principy etiky do vzdělávacích programů na všech stupních
vzdělávací soustavy. Zaměříme se na výchovu vedoucí k tvůrčí iniciativě žáků a studentů více než na objem
Dáme věci do pořádku
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znalostí. Cestu vidíme v úzkém propojení pedagogických fakult s pedagogickou praxí a otevření žádaných
pedagogických oborů podstatně většímu počtu studentů. Upravené programy pro základní školy umožní plnou
integraci většího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvláštní pozornost věnujeme předškolní
přípravě dětí z romských rodin, aby si osvojily znalost českého jazyka.
• Podpoříme, aby se školy staly také centrem zájmových a sportovních aktivit pro volný čas.
• Zavedeme státní maturitu a otevřeme vysoké školy všem maturantům. Podpoříme vymezení jednotlivých
stupňů vysokoškolského vzdělávání - bakalářského, magisterského a doktorandského, rovněž diferenciaci
vysokých škol vedoucí k vytvoření špičkových výzkumných univerzit.
• Prosadíme zvýšení rozpočtů vysokých škol a výdajů na výzkum a vývoj z veřejných zdrojů. Podpoříme rozvoj
vědy a výzkumu v limitech etických norem EU. Důraz klademe na podporu grantových systémů, zejména pro
financování dlouhodobých a velkých projektů. Výrazně posílíme propojení vysokých škol a Akademie věd ČR.

PODPORA INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM
V oblasti využívání informačních technologií jsme ve světě druhořadou zemí. Vybavení našich domácností
počítači je ve srovnání s vyspělými zeměmi nízké. Nedostatečná počítačová gramotnost uživatelů způsobuje
malé využití moderních technologií i v organizacích, které jsou jimi vybaveny uspokojivě. Vysoké regulované ceny
monopolního poskytovatele telekomunikačních služeb a nízká podpora ze strany státu brání zvyšování
počítačové gramotnosti a rozvoji využívání informačních technologií.
Jak na to:
• Umožníme všem občanům získat znalosti pro práci s moderními informačními technologiemi. Tento předmět
se stane součástí pedagogických standardů na základních a středních školách. Podpoříme celoživotní
vzdělávání a rekvalifikační kurzy zaměřené na rozšiřování počítačové gramotnosti.
• Urychlíme a zlevníme připojení všech typů škol k internetu. Chceme, aby 90% studentů českých škol získalo
volný přístup na internet do konce roku 2003. Školní systémy chceme propojit se systémy veřejné správy.
Otevřeme prostor pro spolupráci státu a soukromé sféry. Provedeme zásadní změny v projektu Internet do
12
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škol, aby školy mohly zavádění informační technologie ovlivnit podle svých uživatelských potřeb a urychlit tak
realizaci.
• Dostupnost informačních technologií zejména v domácnostech chceme zvýšit investičními pobídkami a
daňovými úlevami. Prosadíme zvláštní program sociálně diferencované podpory na nákup osobních počítačů
pro žáky základních a středních škol a jejich učitele, který umožní, aby naše společnost byla do roku 2005
vybavena informačními technologiemi na úrovni nejvyspělejších států EU.
• Během příštích čtyř let provedeme revizi právního řádu tak, abychom odstranili tzv.úzká hrdla, která omezují
rozvoj elektronického obchodu a poškozují uživatele.
• Jsme si vědomi toho, že další rozvoj informačních technologií nás zavazuje věnovat zvýšenou pozornost
ochraně soukromí a osobních dat.

VLÁDA ZÁKONA A SPRAVEDLNOSTI
Spravedlnost znamená nejen rovnost před zákonem a ochranu ve smyslu zákona, ale také trvalé úsilí o
rovnost příležitostí k uplatnění práv a na ochranu těch, kteří to potřebují. V posledních deseti letech byla
podceněna klíčová role vymahatelného práva pro rozvoj naší ekonomiky. Dosud nebyla objasněna většina
bankovních podvodů a nebyli potrestáni viníci miliardových krádeží. Přímo před našima očima a pod patronací
vlády se ztrácejí další stovky milionů korun z Konsolidační agentury.
Usilujeme o obnovu důvěry společnosti ve schopnost státu vymáhat právo a trestat společensky
nebezpečná jednání. Účinně vymahatelné právo nesmí být výsadou, ale samozřejmostí.
Jak na to:
• Zasadíme se o zrychlení a zjednodušení soudního řízení. Nezvýšíme však počet soudců, ale kvalitu jejich
práce. Zpřísníme pravidla pro jejich výběr. Soudcům zlepšíme podmínky pro celoživotní vzdělávání i
administrativní zázemí a technické vybavení. Zvýšíme počty vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků
tak, aby z každého soudního senátu byl vytvořen výkonný tým, v jehož čele bude stát soudce.

Dáme věci do pořádku
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• Zjednodušíme postupy rozhodování o malých pohledávkách, rozšíříme předběžnou vykonatelnost rozsudků.
Přijmeme nový zákon o konkurzu (zákon o insolvenci).
• Část agendy soudů vyvedeme z justiční sféry, např. obchodní rejstřík. Zápis bude proveden do několika dnů.
• Základní kodexy rekodifikujeme (občanský zákoník, trestní zákon, procesní předpisy).
• Zvýšíme ochranu věřitele v případech, kdy se dlužníci úmyslně vyhýbají plnění svých závazků. Změníme
zákon o soudních poplatcích tak, aby se každý mohl snáze domáhat svého práva u soudu. Žalobce zaplatí při
zahájení řízení pouze část poplatku, větší část poplatkové povinnosti přeneseme na toho, kdo spor prohraje.
• Účastníkům řízení, u nichž bylo porušeno právo na spravedlivý proces v důsledku neúměrné délky řízení,
přiznáme právo na přiměřené finanční zadostiučinění vůči státu.
• Pro navrácení důvěryhodnosti ve spravedlnost považujeme za klíčové, aby se Česká republika vyrovnala se
zločiny totalitní minulosti.
• Zákonem o právní pomoci zaručíme, aby spravedlnosti dovolali i ti, kteří nemají prostředky na vedení procesu.
• Zlepšíme postavení věřitelů vůči dlužníkům.
• Zavedeme jednotné exekuční řízení a vypustíme speciální úpravy pro účely správní či daňové exekuce. Stát
jako účastník řízení nesmí mít privilegované postavení ve srovnání s občanem.
• Omezíme trestní imunitu ústavních činitelů na dobu dobu výkonu mandátu a zrušíme přestupkovou imunitu.

PROTI KORUPCI
Chceme vyhlásit zásadní provázaný program opatření proti korupci. Nesmí být jen politickým programem,
ale musí se stát společenským zájmem. Zápas se všemi druhy korupce (úplatky a protekce, pololegální spojování
veřejných funkcí se soukromým podnikáním, zneužívání veřejné moci k osobním zájmům) považujeme za zcela
zásadní a neodkladný úkol. Boj proti hospodářské a finanční kriminalitě nesmí být politickou kampaní, ale
systémovým řešením, jehož prvky ponese reforma státní správy.
Pseudoopozičně-vládní bratrstva přispěla nemalým dílem k rozvoji korupčního prostředí v posledních
letech. Jejich okázalá mocensko ekonomická pouta zesměšnila a oslabila význam přirozených demokratických
mechanismů veřejné kontroly moci nejvyšších funkcionářů. Příklady této nekontrolovatelné a k osobním zájmům
zneužívané veřejné či státní moci se staly krajně nebezpečným katalyzátorem korupčního prostřed s negativním
14
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dopadem i na ostatní oblasti společnosti. Chceme-li zemi rovných šancí pro všechny, musíme se obrátit na
všechny občany spřízněné volbou, aby protikorupční program proti korupci podpořili.
Náš program proti korupci se vyhýbá populistickým plošným akcím, neprofesionálním, neověřeným a povrchním
úsudkům. Protestujeme jím proti formalismu, s jakým je prováděna kontrolní činnost některých úřadů. Cílem
našeho programu je snižování míst potenciálního vzniku korupce.
Jak na to:
• Zasadíme se, aby občan přicházel co nejméně do styku s místy potenciální korupce. Cestu vidíme ve
zjednodušení a snížení počtu administrativních postupů, omezení správního uvážení úředníka, zlepšení
přístupu občanů k informacím o rozhodovacích postupech (transparentnost) a v rozvoji moderních
informačních technologií při styku občanů s úřady (elektronická komunikace).
• Snížení korupce uvnitř policie hodláme dosáhnout reformou inspekce ministra vnitra a například zavedením
bezhotovostního platebního styku v blokovém řízení.
• Trvání imunity zákonodárců omezíme jen na dobu výkonu mandátu.
• Uvědomujeme si, že formální dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek není dostatečnou zárukou,
která by dokázala předejít korupci. Tento problém hodláme zejména u vysokých státních (nepolitických)
úředníků řešit zvýšením profesionální úrovně kontrol, zaměřených na prověřování střetu zájmů a rozšířením
jejich povinnosti předkládat majetkové přiznání.
• Veřejná forma kontroly, zejména prostřednictvím médií, souvisí s požadavkem na odpolitizování kontrolních
rad médií.
• Je nezbytné vyloučit opakování politických kartelových smluv. V České republice je nutné budovat systém
vládnutí založený na jasné odpovědnosti vlády a její kontrole ze strany opozice. Přirozeným důsledkem bude
střídání vlád.
• Vyžadujeme důslednou odpovědnost - za korupci v úřadu vždy odpovídá vedoucí tohoto úřadu.
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VNITŘNÍ BEZPEČNOST
Růst závažných bezpečnostních rizik (organizovaný zločin, korupce, nelegální migrace a obchod s lidmi,
závažná hospodářská trestná činnost včetně internetové kriminality, nové formy terorismu) vyžadují
profesionálnější a často i ráznější přístup všech složek policie. Jen moderně vybavená a profesionálně zdatná
policie bude schopná občany skutečně ochránit před těmito riziky. Účinné kontrolní mechanizmy považujeme za
klíčovou záruku toho, že policie nebude moci zneužít svou moc. Nepodceňujeme ochranu společnosti před
ostatní kriminalitou (kapsáři a zloději, překupníci drog, různé formy násilí a ohrožení) které se nebezpečně šíří
mezi mládeží. Chceme posílit vliv místních samospráv na bezpečnost občanů. Jsme si vědomi toho, jak
významnou úlohu při zvyšování bezpečnosti zejména starších spoluobčanů a dětí mají v ulicích našich měst a
obcí obecní strážníci. Zasadíme se proto o růst jejich autority.
Jak na to:
• Rázně zakročíme proti organizovanému zločinu. Pro potírání zločineckých skupin použijeme účinné nástroje
(institut presumpce viny, obrácení důkazního břemene při prokazování původu majetku, zabavování
nelegálních příjmů a revize majetku u pravomocně odsouzených pachatelů vybraných hospodářských trestních
činů).
• Na ochranu společnosti před zvlášť nebezpečnými pachateli trestných činů změníme trestní zákon tak, že
nebude možné podmíněné propuštění odsouzených k výjimečnému trestu.
• Snížíme hranici trestní odpovědnosti z 15 na 14 let.
• Zlepšíme postavení poškozeného v rámci trestního řízení. Pro poškozené v trestním řízení zavedeme možnost
bezplatné právní pomoci financované státem.
• Zasadíme se o to, aby stát mohl odsouzeným zločincům zabavit majetek včetně nemovitostí, pokud nemohou
prokázat jeho získání zákonným způsobem.
• Za klíčovou považujeme úzkou mezinárodní spolupráci, včetně spolupráce s Europolem.
• Jasně vymezíme kompetence zpravodajských služeb a zabezpečíme odpovědnost konkrétních ústavních
činitelů za jejich činnost. Tato odpovědnost musí být rozdělena tak, aby se nevytvářelo pouze jedno represivní
centrum.
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• Posílíme ochranu utajovaných skutečností. NBÚ bude malý, ale výkonný, administrativní úřad, vydávající
osvědčení o přístupu k utajovaným skutečnostem. Proti rozhodnutí NBÚ bude existovat možnost odvolání k
nezávislému orgánu.
• Zasadíme se o zjednodušení administrativy policie. Úspěšná práce policie je podmíněná její aktivní přítomnosti
v ulicích, nikoli v kancelářích.
• Za klíčovou formu boje s kriminalitou považujeme prevenci.
• Zvýšíme ochranu menšin před projevy rasismu a netolerance.
• V boji proti drogové závislosti podpoříme všechny formy odvykacích a léčebných programů.
• Podporujeme účinnější využití alternativních trestů, proto zpřísníme pravidla zamezující dnes rozšířeného
zneužívání této formy výkonu trestu.

VEŘEJNÁ SPRÁVA
Vlídné úřady - přehlednost a dostupnost je prvořadým cílem reformy veřejné správy.
Dokončíme decentralizaci veřejné správy. Jde nám nejen o snížení počtu úředníků v centru, ale rovněž o
posílení vlivu starostů a hejtmanů na místní rozvoj a to včetně zlepšení bezpečnosti občanů.
Jak na to:
• Prosazujeme takové principy, které úřady přiblíží občanům. Zjednodušíme úřední postupy zejména tím, že při
podání žádosti úřad sám si zajistí součinnost dalších úřadů, jejichž stanoviska jsou pro jeho rozhodnutí
nezbytná.
• Pomocí moderního informačního systému propojíme úřady tak, aby mezi nimi obíhaly pouze "papíry a data",
nikoli občané. Využijeme internet jako nástroj zjednodušující a zlevňující výměnu informací a tím podpoříme
komunikaci úřadů s občany i mimo úřední hodiny. Podpoříme zřizování veřejně přístupných a bezplatných
intranetových služeb pro komunikaci občanů s úřadem veřejné správy.
• Naším cílem je spolupráce stávajících registrů veřejné správy a vybudování jednotné komunikační
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• infrastruktury, která nejpozději do roku 2005 umožní zavedení standardu elektronických podatelen a využití
čipových karet a elektronického podpisu pro všechny státní úřady.
• Zvýšíme kvalitu a dostupnost informací pro občany o vhodných postupech při zvládání krizových situací, a to
zejména v prvních minutách po vniku nebezpečí.

KVALITA VE ZDRAVOTNICTVÍ
Naší hlavní povinností je zodpovědně se starat o vyvažování všech tří základních pilířů systému, kterými
jsou výdaje, kvalita a dostupnost. Chceme zajistit rovnováhu mezi výdaji a zdroji při zajištění kvality jež musí
odpovídat odborným a etickým standardům při dostupnosti , která zaručí rovnost v přístupu ke zdravotní péči.
Potřeba zdravotní péče vzrůstá. Protože přibývá starších lidí v populaci a nové medicínské technologie umožňují
lepší výsledky vzrůstá rozpor mezi finančními možnostmi společnosti a zlepšující se nabídkou medicíny a nároky
obyvatel. Zvětšuje se prostor pro klientelismus a korupci, zhoršuje se rovnost občanů v přístupu ke stejně kvalitní
péči. Nechceme však zatížit veřejné rozpočty předčasným zvyšováním pojistného. Lepší výsledky v medicíně by
měly vést k prodloužení nejen věku, ale také k prodloužení produktivního života a tím výkonnosti. Naše výdaje na
zdravotnictví by měly růst přiměřeně s růstem naší ekonomiky. Klademe velký důraz na kvalitu a zvláště posílení
etiky služeb respektujících důstojnost a jedinečnost každého pacienta i důstojné postavení lékařů a sester ve
společnosti. Chceme posílit individuální odpovědnost občanů za své zdraví.
Jak na to:
• K docílení větší rovnováhy mezi solidaritou a individuální odpovědností chceme zlepšit systém veřejného
pojištění, vytvořit prostor pro individuální připojištění a posílit úlohu státu v oblasti prevence a jeho metodickou
úlohu při dokončení reformy.
• Propojíme oba dnes oddělené systémy zdravotního a nemocenského pojištění, abychom využili informace i
prostředky k účelnějšímu vedení léčby. Cílem je uchování kvality života v maximální možné míře snížením
rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti, popřípadě trvalého zdravotního postižení.

18

Dáme věci do pořádku

• Zvýšíme informovanost a tím i suverenitu pacientů. Posílíme znalost práv pacientů, zavedeme laické standardy
a systém vyhodnocování zkušeností pacientů s kvalitou služeb včetně poznatků o dodržování etických norem.
Smyslem je zvýšení podílu informovaného pacienta na rozhodování o léčbě tam, kde je možná volba, a také
při kontrole výdajů. Zavedeme centrální registr stížností s pravidelnou analýzou.
• Ceny léčiv budeme stabilizovat a výše úhrad sjednotíme tak, aby se měnily nejdříve za rok. Tím zamezíme
chaosu a pololegálním výběrům doplatků od pacientů v lékárnách za ty léky, které jsou ze zákona plně
hrazené ze zdravotního pojištění.
• Zavedeme kritéria zaručující kvalitu poskytované zdravotní péče. Tato kritéria musí zejména stanovit podmínky
pro hodnocení zdravotnických akreditovaných pracovišť a definovat léčebné standardy jako doporučené
léčebné postupy pro různá onemocnění.
• Budeme usilovat o zodpovědné financování této standardizované péče z veřejných zdrojů.
• pravíme úhradový systém tak, aby přirozeně motivoval ke změně struktury péče podle potřeb. Důraz klademe
na soustředění specializované akutní péče v rámci okresních spádových oblastí a zvýšení lokální dostupnosti
kvalifikované přednemocniční péče. Podpoříme rozvoj jednodenní a stacionární formy péče.
• S ohledem na změnu potřeb stárnoucí a tím specificky nemocnější populace posílíme obor ošetřovatelství a
v rámci restrukturalizace zvýšíme kapacity zejména pro celé spektrum rehabilitační péče, péči domácí a
hospicovou. Financování takové péče umožní zavedení legální kombinace úhrad jak z veřejného zdravotního
pojištění, tak také sociálního pojištění včetně možnosti individuálního připojištění.
• Nemocnice a léčebny převedeme ze státních příspěvkových organizací většinou na nevládní neziskové,
hospodařící převážně podle obdobných pravidel jako pro spravování strategických obecně prospěšných
organizací v zemích EU.
• Podpoříme koncepční rozvoj zdravotnických služeb, který bude vytvářen v krajích ve spolupráci s
pojišťovnami a zejména těmi, kteří se na péči podílejí. To je klíčem k dobré kooordinaci a tím i lepší
dostupnosti služeb a dobrou nadějí na zlepšení investiční politiky.
• Obnovíme účinnou státní účast na financování programů primární a sekundární prevence zejména v oblasti
cévních, nádorových a metabolických onemocnění (diabetes, obezita), duševního zdraví, drogových závislostí
a prevence úrazů. Obnovíme zdravotní osvětu podporující zdravý způsob života.
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ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Dlouhodobě usilujeme o zmenšení úlohy státu a naopak o posílení role nevládních organizací při poskytování
obecně prospěšných služeb, neboť je na neziskovém základě provozují lépe a levněji než stát, zejména v oblasti
sociální, zdravotní, vzdělávání, kultury a životního prostředí. Jsou také mostem mezi občany a státem, zvláště
když jde o ochranu práv občanů. Takové nevládní neziskové organizace jsou zároveň důležité pro růst
demokracie. Svým nezávislým formulováním a obhajováním odborných stanovisek jsou schopny ovlivnit
rozhodovací procesy ku prospěchu společnosti. Neziskový sektor v ČR však může v současné době plnit své
funkce jen částečně. Jeho role je často redukována na jakýsi příležitostný či nadstandardní doplněk služeb
poskytovaných státem. Podpora neziskového sektoru pro nás znamená posílení občanské společnosti jako
prostředí, které otevírá a nabízí prostor pro svobodnou aktivitu člověka v jeho vztazích, v soužití a spolupráci s
druhými a pro jeho účast na správě věcí veřejných.
Je úkolem státu, aby pro tyto aktivity vymezil právní rámec a nabídl občanům i vhodné institucionální formy k
jejich uplatnění. Stát, který tento úkol opomíjí, si přisvojuje nadměrnou část moci.
Jak na to :
• Naším prvním cílem je podpora rovnoprávného tržního prostředí, ve kterém se organizace neziskového
(občanského, nestátního) sektoru mohou stát nejen autonomním partnerem státním organizacím, ale i jejich
alternativou či konkurencí.
• Druhým cílem je uvolnění prostoru ve společnosti pro působení neziskového sektoru jako významného
společenského aktéra, zasahujícího do rozhodovacích procesů, schopného mobilizovat veřejnost a vytvářet
tlak na ostatní aktéry společenského života.
• Změníme systém financování neziskového sektoru státem. Podpoříme nadační fond navyšovaný ročním
příspěvkem v závislosti na vývoji hrubého domácího produktu. Vytvoříme podmínky pro rozvoj plurality
finančních zdrojů neziskových organizací.
• Pro udržení a další rozvoj služeb, které dnes nevládní neziskové organizace poskytují občanům, zvýšíme
dotace ze státního rozpočtu na 5 miliard korun.
• Změníme daňový systém ve prospěch daňových asignací pro obecně prospěšné činnosti.
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• Prosadíme transformaci příspěvkové organizací ve zdravotních a sociálních službách transformovaly převážně
na nevládní neziskové organizace.
• Zachováme minimálně stávající rozsah účasti veřejnosti na přípravě rozhodnutí (např. účast veřejnosti ve
správních řízeních).
• Zvýšíme přímou účast občanů na rozhodování o významných změnách zavedením referenda.
• Změníme současný systém parlamentní volby prezidenta na přímou volbu občanů. Chceme tím posílit jeho
nezávislost na případných účelových dohodách parlamentních politických stran.

PODPORA KULTURY
Kulturu chápeme jako starost člověka o mravnost, pravdu, spravedlnost a o krásu. Proto je zřejmé, že
kultura, vzdělání a výchova mají společně nezastupitelný mravní vliv na formování člověka a jeho schopnost
svobodně se rozhodovat. Usilujeme o větší nezávislost kulturních institucí na státu a současně o posílení jejich
role. Nevzdáváme se povinnosti podporovat jejich rozvoj.
Jak na to :
• Prosadíme nový památkový zákon, který zejména definuje kompetence a strukturu státní památkové péče
v souvislosti s reformou veřejné správy, stanoví jasná pravidla užívání památek a péče o ně zahrne
kompenzace za nucené omezování práv vlastníků památek, o které společnost projeví veřejný zájem.
• Prosadíme posílení prostředků státního rozpočtu na programy rekonstrukce a obnovy kulturních památek.
Zasadíme se o zvýšení jejich ochrany proti devastaci, rozkrádání a vývozu.
• Na základě analýzy postavení státních kulturních institucí připravíme zákon, který umožní jejich transformaci
na veřejnoprávní, obecně prospěšné nebo fondové. Stejné postavení vytvoříme i pro nestátní kulturní instituce.
• V rámci daňového systému rozšíříme prostor pro financování kulturních aktivit z různých úrovní veřejných
rozpočtů, jakož i ze soukromých zdrojů. Prosadíme model víceletého financování kulturních projektů.
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• Oslabíme vliv státu a politických stran v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a v Radě České televize a
Českého rozhlasu ve prospěch občanské společnosti a odborné veřejnosti. Proto zejména změníme způsob
volby tzv. mediálních rad. Takto pojaté nezávislé postavení veřejnoprávních sdělovacích prostředků
definujeme novým zákonem o České televizi a Českém rozhlase.
• Podpoříme církve a náboženské společnosti při plnění jejich nezastupitelné úlohy v posilování morálních a
duchovních hodnot v životě české společnosti. Vztahy státu a církve vrátíme do stavu vzájemného respektu a
spolupráce. Podpoříme změnu církevního zákona tak, aby si církve udržely nezávislost a mohly i nadále plnit
tradiční veřejně prospěšnou službu i v oblasti sociálních a zdravotních a služeb.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dýchá se nám lépe, žijeme déle. Přesto není důvodu ke spokojenosti. Našim evropským sousedům se dýchá
ještě lépe a žijí ještě déle..! Ekologie se musí stát součástí i našeho hospodářství a ekologické chování se musí
vyplatit. Koalice se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje.
Jak na to:
• Prosadíme vymahatelnou odpovědnost státu, výrobců i každého uživatele za čerpání společných přírodních
zdrojů nebo zhoršování kvality prostředí.
• Cílem energetické politiky Evropské unie je, aby do roku 2010dosáhla dvanáctiprocentního podílu výroby
energie z obnovitelných zdrojů. Budeme usilovat o to, aby Česká republika za tímto cílem nezaostala.
• Drancování přírodního bohatství zabráníme prosazením naší koncepce surovinové politiky ČR a přijetím
nového horního zákona. Šetrnému hospodaření s nerostnými surovinami napomůžeme započtením hodnoty
přírodních zdrojů a ekologických škod do nákladů na těžbu. Rekultivace území se stane průběžnou součástí
těžební procedury.
• Zasadíme se o snižování vzniku odpadů. Obnovíme systém vratných lahví a odstraníme zvýhodnění
nevratných obalů před vratnými. Vytvoříme podmínky pro rozsáhlejší třídění a recyklaci odpadů.
• Podpoříme ekologicky šetrnější kombinovanou dopravu, abychom snížili nadměrnou kamionovou dopravu.
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• Naše nová státní politika ochrany přírody a krajiny také zajistí obnovu přirozených funkcí krajiny při zadržování
vody, ochraně proti erozi a zachování bohatství množství druhů rostlin a živočichů.
• Chceme definovat veřejný zájem v ochraně přírody, doplnit síť chráněných území a stanovit náhrady pro ty,
kdo budou na jejich území hospodařit ekologicky šetrnými formami.
• V reformě daňových sazeb prosadíme také její ekologický rozměr, mimo jiné to povede k vytvoření nových
pracovních míst v nových oborech podnikání v rámci ekologického sektoru.
• Odstraníme nepřehlednou strukturu dotací a skrytých podpor zvýhodňujících neefektivní a zastaralé typy výrob
a činností s negativními důsledky na lidské zdraví a kvalitu prostředí.
• Zavedeme přísné ekologické limity, ale i možnost sdílení těchto limitů za úplatu technologicky vybavenějším a
ekologicky výkonnějším subjektem (podle amerického vzoru).
• Koalice přinese do vlády novou hodnotu - týmové prosazování koncepce udržitelného rozvoje, založeného na
třech vzájemně rovnocenných pilířích ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje.

VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ
České zemědělství a venkov procházejí nelehkým obdobím. Rozdíl životní úrovně mezi městem a venkovem se
zvyšuje. Zájem mladých lidí o zemědělství klesá a venkov se pomalu vylidňuje. Nechceme, aby se z venkova stal
skanzen a občané naší země přitom byli odkázáni na dovoz potravin z ciziny. Z těchto důvodů podpoříme
všechny životní funkce venkova. Říkáme, že chceme většinu potravin pro český trh z české produkce, a to
potraviny zdravé a kvalitní.
Jak na to :
• Narovnáme vlastnické vztahy v zemědělské prvovýrobě. Dokončíme restituční a transformační procesy
v zemědělství, urychlíme pozemkové úpravy, dokončíme přídělová a scelovací řízení. Prosadíme rovný přístup
ke svobodně zvoleným podnikatelským formám hospodaření na půdě.
• Za důležité považujeme komplexní rozvoj venkovských oblastí včetně podpory malého a středního podnikání.
Podpoříme rozvoj infrastruktury a agroturistické přitažlivosti venkova. Strukturálními změnami venkovských
oblastí chceme zabránit negativním vlivům útlumu zemědělské výroby na zaměstnanost a osídlení venkova.
Dáme věci do pořádku
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• Podpoříme celoživotní program vzdělávání pro pracovníky v zemědělství. Budeme usilovat, aby se
zemědělský výzkum stal součástí zemědělského vysokého školství.
• Budeme prosazovat účelné a efektivní vynakládání nezbytných dotačních podpor cíleným projektům.
Zemědělce hospodařící v méně příznivých oblastech podpoříme při přechodu na extenzivní formy
hospodaření. Zasadíme se o skutečný rozvoj ekologického a alternativního zemědělství. Podpoříme
nepotravinářské využití zemědělské produkce včetně produkce obnovitelných zdrojů energie. Zasadíme se o
rozvoj zemědělského marketingu.
• Naším prioritním úkolem je zajistit plnohodnotný vstup českého zemědělství do EU a aktivní působení v oblasti
společné zemědělské politiky. Pro české zemědělce prosadíme podpory ze strukturálních fondů EU.

PODPORA PRŮMYSLU A OBCHODU
Prosazujeme aktivní hospodářskou politiku, která neřídí ekonomické procesy, ale která s pomocí efektivních
institucí na principu svobodné soutěže umožní rovný přístup ke zdrojům. Výrazný ekonomický rozvoj není možný
bez stability ekonomického prostředí. Tuto stabilitu podporuje vize vedení, efektivní instituce a rozvinutá
infrastruktura.
Naší cestou je vytvoření koncepce průmyslu, zemědělství a vědy na dlouhá léta dopředu, která bude
stabilizujícím prvkem a motorem rozvoje průmyslových podniků. Dále reforma institucí, které podpoří soutěživost
a rovný přístup ke zdrojům. Naší vizí je vybudování silné a pevné finanční a průmyslové infrastruktury - investic,
spojů, komunikačních cest, inteligentních systémů řízení dopravy atd.
Jak na to:
• Přijmeme strategickou vizi silného resp. silných průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou, nízkou a
efektivní spotřebou zdrojů a minimální ekonomickou zátěží, pro které bude Česká republika v rámci svého
postavení v rozvíjející se globální konkurenci v dlouhodobém časovém horizontu vytvářet podmínky nepřímými
ekonomickými nástroji (daňová politika, investice do infrastruktury, exportní pobídky).
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• Podpoříme institucionálně především snahy naších podniků o kapitálové investice v zahraničí.
• Podpoříme výzkum, vývoj a transfer nových technologií daňovými úpravami podporujícími výdaje na
vzdělávání a také zrychlenými resp. zvýšenými odpisovými sazbami za investice.
• Budeme usilovat o institucionální podporu exportu zlepšením služeb EGAP, ČEB a CzechTrade.
• České zastupitelské úřady doplníme o specialisty na zahraniční obchod a budeme dbát na účinnost pružné
obchodní výměny. K tomu využijeme služeb soukromých subjektů.
• Zavedeme (v EU standardní) metodiku tříletého závazného rozpočtování investic i dalších výdajů, pro které je
to možné a vhodné. Nevyužité prostředky rozpočtu bude možné převádět z jednoho období na druhé bez
jakékoli újmy.
• Otevřeme naplno prostor pro legální soukromou iniciativu a zahraniční investice.
• V síťových odvětvích, zejména v energetice, telekomunikacích a dopravě podpoříme konkurenci dodavatelů a
poskytovatelů služeb. Občan musí mít možnost volby .
• Vytvoříme energetickou burzu na informační síti, která spotřebiteli umožní individuální nákup energie (podle
německého vzoru).
• Dokončíme privatizaci zbývajícího státního majetku v těch oblastech, kde soukromé podnikání bude
výkonnější. Příjmy z privatizace nechceme směřovat do neproduktivní veřejné spotřeby, ale přednostně je
chceme použít k zahájení penzijní reformy a část na podporu rozvoje nových investic.
• Změníme roli vlády tak, aby nezasahovala nesystémově do ekonomiky, ale cílevědomě vytvářela příznivé
prostředí pro podnikání. Proto upravíme obchodní právo, živnostenský zákon a daňové zákony a odstraníme
byrokratické šikany.
• Zdokonalíme institucionální podporu exportu. Prostřednictvím zastupitelských úřadů pomůžeme českým
podnikatelům v zahraničí. Usnadníme a informačně podpoříme jejich přístup k fondům Evropské unie.
• Upravíme stávající zákon o investičních pobídkách, kterým zvýšíme podporu růstu investic z domácích i
zahraničních zdrojů. Důsledkem bude růst ekonomiky potřebný pro zvýšení životní úrovně obyvatelstva,
snížení nezaměstnanosti a tím i zvýšení příjmů veřejných rozpočtů.
• Snížíme úroveň daně z příjmů právnických a fyzických osob.
• Upravíme pracovní právo tak, aby usnadňovalo mobilitu pracovních sil.
Dáme věci do pořádku
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• Podpoříme vznik takového prostředí, který bude zaměstnavatele motivovat ke zvyšování kvality zaměstnanců
prostřednictvím vzdělávání a zvládání nových technologií.

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
Jsme přesvědčení, že v naší zemi musí vzniknout silný střední stav. Proto budeme podporovat malé a střední
podnikání, které je pro vznik a posílení středního stavu nezbytné. Vznik středního stavu však nebude
samoúčelný, jeho aktivity budou mít blahodárný vliv i na ekonomiku a tvorbu etických norem společnosti. Malé a
střední podniky se oproti velkým podnikům rychleji adaptují na tržní změny a stabilizují tak ekonomiku. Střední
stav je disciplinovanější v odvodu daní a vymahatelnost případných daňových nedoplatků je jednodušší. Právě
malé a střední podniky jsou hlavním zdrojem inovací, jsou zdrojem nových pracovních příležitostí, tvoří ucelené
podpůrné služby pro velké průmyslové podniky .
Střední stav je u nás popelkou, produktivita práce je poloviční ve srovnání s průměrem Evropské unie
především v důsledku nedostatečných investic do technologií. Produktivita práce v zemědělství je vyšší než v
průmyslu. Jsou velké rozdíly mezi podniky, které jsou součástí mezinárodních řetězcích, podniky založenými po
roce 1989 a podniky, které zůstaly pod vlivem státu nebo ve vlastnictví státních institucí. Přes 90% našich občanů
je stále více méně závislých na příspěvcích státu a jejich kupní síla je v porovnání s kupní silou občanů členských
států Evropské unie nízká. Transformace zemědělských družstev a spravedlivé vypořádání oprávněných osob
není dokončeno a brání vytvoření tradiční vlastnické struktury na venkově. Dovolání se práva je pro občana stále
velmi obtížné a nákladné. Kapitálový trh prakticky nefunguje, získávání kapitálu na rozvoj firmy a nové investice je
pro střední stav velmi nákladné a téměř nemožné. Podnikatelský stav je často bezdůvodně očerňován, k čemuž
přispívá i propojení některých politiků se zájmy podnikatelů.
Jak na to:
• Budeme usilovat o změnu prestiže podnikatelského prostředí ve společnosti. Podnikatel je ten, kdo tvoří
hodnoty a pracovní příležitosti.
• Zasadíme se o jasná a srozumitelná pravidla, vymezující úlohu státu podle těchto zásad:
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•
•

•
•
•
•
•
•

-stát je garantem svobodné hospodářské soutěže (zvýšení významu Úřadu pro hospodářskou soutěž,
posílení institutu výběrového řízení, boj proti korupci),
-stát odpovídá za kvalitu vymáhaní práva (posílení postavení věřitele vůči dlužníku),
-stát je poskytovatelem služeb podnikatelské sféře (to předpokládá kvalifikovaný úřednický aparát, kvalitní
komunikační prostředky, rychlou registraci podniků atd.),
-stát a podnik mají rovné postavení (revize správy daní a poplatků úpravou daňového zákonodárství).
Podpoříme nový zákon o úpadku, umožňující rychlý proces konsolidace, případně zánik podniku.
Zasadíme se o následující daňové úlevy: za vytváření pracovních míst investice ze zisku podniku (plný odečet
od daňového základu), pro nově vzniklé podniky (možnost přiznávat příjmy ke zdanění až za třetí rok činnosti),
snížení míry zdanění v kombinaci se zavedením daně pro velké korporace (daň je cena za užívání veřejných
služeb).
Podpoříme zvyšování kvalifikace zaměstnanců podniku a výchovu mládeže v řemeslných oborech pomocí
státních příspěvků.
Zasadíme se za osvobození malých a středních podniků od soudního poplatku při podání žaloby v obchodním
sporu.
Zasadíme se o změnu postavení dlužníka, který není schopen dostát svým závazkům ve prospěch věřitele.
Doplníme zahraniční ambasády o specialisty na zahraniční obchod a podpoříme využití služeb soukromých
subjektů při zprostředkování informací ze zahraničních trhů.
Usnadníme podnikům přístup ke kapitálu, obchodním informacím a manažerskému poradenství nabídkou
rozvojových programů pro projekty vybrané v rámci konkurenční soutěže.
Podpoříme transfer technologií a inovací ekonomickou podporou technologických center.

ROZVOJ DOPRAVY A SPOJŮ
Zaměříme se na vybudování silné a pevné finanční a průmyslové infrastruktury, investic, spojů, komunikačních
cest, inteligentních systémů řízení dopravy atd. Existuje korelace mezi stupněm rozvoje této infrastruktury a
Dáme věci do pořádku
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velikostí hrubého národního produktu. Čím větší je např. pokrok ve vývoji technologií v celé ekonomické sféře, tím
rychlejší bude vývoj v oblasti telekomunikací. Dokonalejší telekomunikační technologie zase umožňují zavedení
nových služeb, které přímo či nepřímo ovlivní ostatní oblasti ekonomiky. Podpora telekomunikací tak může
urychlit vývoj hospodářství. Kvalitní dopravní systémy šetří čas, peníze a životní prostředí. Považujeme za reálné
do deseti let dosáhnout evropského standardu dopravních cest.
Jak na to:
• Posílíme a zlepšíme financování investičních a údržbových prací a to jak ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, tak i z fondů Evropské unie.
• Zasadíme se o přeměnu Českých drah ze státní organizace na výkonnější a konkurence schopnou obchodní
společnost otevřenou národním i mezinárodním dopravcům.
• Pozice zákazníků v nákladní a zejména v osobní veřejné dopravě zlepšíme podporou konkurenčního
prostředí, aby všichni dopravci, chtějí-li uspět, museli respektovat zásadu „náš zákazník, náš pán“.
• Pro snížení vysoké nehodovosti zpřísníme dohled nad dodržováním dopravních předpisů. Agresivitu řidičů
budeme více postihovat než drobné dopravní přestupky. Zlepšíme kontrolu povoleného zatížení kamionů.
• Zvýšíme kvalitu městské a příměstské hromadné osobní dopravy zlepšením průchodnosti vozidel hromadné
dopravy ve městech a jejich modernizací. Zasadíme se o lepší návaznost jednotlivých spojů veřejné osobní
dopravy.
• Zvýhodníme a zlepšíme hromadnou dopravu před automobilovou dopravou (výhodnější cena abonentních
jízdenek, budování a vymezování vyhrazených pruhů pro MHD, budování bezbariérových dopravních
prostředků).
• Podpoříme budování záchytných parkovišť v dosahu městské hromadné dopravy s cílem omezit vjezd
automobilů do centra velkých měst.
• Podpoříme projekty alternativní přepravy (školní autobusy, cyklistická přeprava atd.).
• Zahájíme investice do inteligentních systémů řízení dopravy, především městské.
• Zasadíme se o rovnoprávné postavení českých dopravců na mezinárodním trhu, a to úpravou příslušných
mezinárodních smluv.
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• Zajistíme konkurenční prostředí v oblasti poskytování telekomunikačních služeb. Tím mimo jiné dosáhneme
lepší cenové dostupnosti užívání přenosových sítí (Internet). Dokončíme privatizaci Českého Telecomu a
Českých radiokomunikací.

ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Zahraniční politika má být aktivním vyjádřením strategických zájmů České republiky. Je proto třeba tyto
strategické zájmy definovat s ohledem na změněnou geopolitickou situaci ve světě a především s ohledem na
vývoj v Evropě, která spěje k integraci.
Jak na to:
• Klademe stejný důraz na transatlantické vztahy jako na vztah k EU. Bude-li však třeba, budeme hájit
společnou evropskou politiku.
• Součástí naší zahraniční politiky bude nadále aktivní působení v NATO. Přijímáme spoluzodpovědnost za
obranu svobody a za bezpečnost všech členů.
• Budeme dále posilovat spolupráci s našimi sousedy zejména v oblasti příhraniční spolupráce a budeme
přispívat k rozvíjení atmosféry důvěry a vstřícnosti, a to i mimo Evropskou unii.
• Aktivně podpoříme demokratická hnutí všude na světě. Podpoříme také veškeré aktivity, jež umožňují
svobodný tok informací do zemí, kde demokracie a dodržování lidských práv se musí teprve prosadit.
• Česká diplomacie bude hrát aktivnější roli při prosazování českých ekonomických zájmů i na mimoevropských
trzích zejména takových zemí, kde můžeme navázat na předchozí obchodní tradici a dobré jméno České
republiky.

OBRANA
Dáme věci do pořádku
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Zásadní problém této země vidíme v tom, že její politická reprezentace nevytváří koncepce. Neexistuje koncepce
průmyslové politiky, agrární politiky, ba ani koncepce zajištění obranyschopnosti státu. Pouhé proklamace o
našem zapojení do NATO nestačí. Strategie ve vojenské oblasti přitom může ovlivnit i celý obranný průmysl.
Máme silný výzkumný potenciál, který se však znehodnocuje v prostředí, kde politické reprezentaci chybí vize,
kde armáda neví, co bude potřebovat za rok za dva, natož za deset patnáct let. Tuto situaci chceme změnit.
Prvořadým úkolem naší armády je ochrana suverenity a územní integrity našeho státu proti novým rizikům,
včetně terorizmu. Spojenectví ve strategické alianci NATO činí obranu účinnější a posiluje vnitřní stabilitu jeho
členů. Zachování účinné bezpečnosti státu vyžaduje armádu profesionálů opřenou o podporu občanů.
Jak na to :
• Zasadíme se za definici strategických zájmů České republiky, od nichž odvineme obrannou doktrínu země.
Součástí této doktríny bude definice strategické vazby na vybranou strategickou alianci (NATO) a zajištění
kompatibility s její obrannou doktrínou.
• Dalším krokem bude vytvoření koncepce součinnosti našich obranných sil v rámci spojeneckých sil strategické
aliance (NATO). Tato koncepce nám umožní smysluplně naplánovat využitelnou modernizaci naší armády na
dlouhá léta dopředu.
• Nová obranná doktrína a koncepce branných sil bude odrážet změněné bezpečnostní podmínky v Evropě a ve
světě.
• Teprve pak rozhodneme, jakými obrannými prvky tento systém vybavíme. Při tomto rozhodování budeme brát
v úvahu podporu našeho obranného průmyslu a v druhém sledu podporu průmyslu v rámci strategické aliance.
Zlepšíme podmínky pro exportní programy českého zbrojního průmyslu na základě mezinárodní spolupráce.
• Naše armáda bude výrazně menší, ale účinnější. Její vojáci budou odborníci ve své profesi. Za tím účelem
prosadíme moderní kariérní řád a vybudujeme systém trvalých záloh.
• Vypracujeme transparentní akviziční pravidla a zajistíme průhlednost a kontrolovatelnost všech vojenských
výdajů a nákupů. Zbavíme armádu nepotřebných objektů a zásob.
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• Naše členství v NATO musí vnést nové prvky do naší zahraniční a bezpečnostní politiky. V Alianci podpoříme
solidaritu vůči těm, kteří se na členství teprve připravují, i vůči těm, kteří na členství nepomýšlejí, ale vnímají
zvýšená rizika pro svoji bezpečnost.
• Zasadíme se o to, aby ti, kteří aktivně přispívají k obraně naší země nebo nasazují své životy v zahraničních
mírových misích získali po návratu či penzionování důstojné postavení ve společnosti.

PÁR SLOV NA ZÁVĚR
Tento program je naším pohledem na to, kam naše společnost dospěla a jaké výzvy má před sebou. Nová
reprezentace země bude muset těmto výzvám čelit. Nebojíme se odpovědnosti, ba naopak, hlásíme se k řešení
nových úkolů a víme jak na to.
Samotná vize však nestačí. Ti, kteří se zahleděli do vlastní představy o spasitelské misi, svou šanci
promarnili. Vnímáme, jak cenná a nezastupitelná je role občanů samých při hledání optimálních řešení. Zveme
vás proto k diskusi, jak co nejlépe definovat prostředí, které umožní dát věci do pořádku a vydat se lepší cestou.
Pojďme spolu odvážně řešit tyto úkoly. Mysleme při tom na to, že úspěšná budoucnost nám nespadne sama do
klína. Musíme se o to přičinit! Pokud všichni zapojíme své schopnosti, vůli a naději, jistě se nám podaří pozitivně
ovlivnit jak způsob řízení země, tak i další vývoj společnosti.
Nezůstávejme v pasivitě, odhodlejme se k činům!
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