SVOBODA
A NADĚJE
PROGRAM PRO
ČESKOU REPUBLIKU

ODS, KTERÉ ROZUMÍTE
O politických programech se říká, že je nikdo nečte. Pokud to tak opravdu je, pak
je to škoda. Občanská demokratická strana připravila v uplynulých více než dvou
desetiletích řadu dobrých programových a ideových dokumentů, které neztratily
platnost a k nimž se můžeme i dnes hlásit. Ne vždy jsme se ale podle nich řídili.
V různých koalicích s odpovědností za řízení státu, kraje či obce jsme v poslední
době tu a tam zapomněli na principy a hodnoty, z nichž musí vycházet naše
politika. Voliči na ně nezapomněli a dali nám to najevo. Možná si ideje a program
ODS pamatovali lépe než někteří naši politici.
Doba tápání a nesrozumitelné politiky je pryč. Odešla z ODS s těmi, kteří
upřednostňovali vlastní prospěch před dobrou politikou. Navazujeme na to
nejlepší, co ODS v naší zemi hlásala a dokázala. Víme znovu, co chceme, víme, jak
toho dosáhnout, a nabízíme jasnou představu o tom, jakou chceme mít Českou
republiku.
Autory tohoto programu není pár analytiků nebo několik kabinetních politiků.
Základní návrh připravili členové expertního týmu ODS. Diskutovali jsme o něm
napříč naší politickou stranou, přizvali jsme odborníky, názorově blízké thinktanky, poslance, senátory, členy všech orgánů ODS, prostřednictvím ankety také
všechny členy ODS, dohromady stovky lidí. Jejich hledání, jejich připomínky, živé
a zajímavé diskuse se nakonec staly rozhodujícími pro výslednou podobu textu.
Rád bych jim všem zde poděkoval. Nepřispěli jenom k přesvědčivému programu.
Ukázali také, že ODS je živou, obnovenou stranou plnou aktivních
a motivovaných lidí.
Předložený dokument není abstraktním slohovým cvičením ani sofistikovanou
politickou teorií. Je konkrétním politickým programem. Vychází z pravicových
idejí, má pevné hodnotové ukotvení, nabízí dobrou liberálně-konzervativní
politiku pro 21. století. V jasných větách srozumitelně a věcně ukazuje, co
budeme prosazovat. Pro lidi, kteří chtějí svobodně žít v dobré zemi.
Petr Fiala
předseda Občanské demokratické strany

5. září 2014

JAKOU CHCEME
ČESKOU REPUBLIKU

Představte si, že máme politiky, kteří chápou svoji práci jako službu lidem –
hospodaří s našimi penězi tak, že jim zůstává dost na investice třeba do vzdělávání,
dálnic, na zajištění naší bezpečnosti, ale i na kulturu. Finance zbytečně
nepřerozdělují, protože každý občan ví sám lépe, za co své peníze utratit.
Takoví politici důvěřují lidem, oceňují jejich odvahu podnikat, ekonomickou aktivitu
i odhodlání postarat se sami o sebe. Proto vyměřují všem stejné daně z příjmů
a nemění nečekaně pravidla z roku na rok. Úspěch a zisk pro ně nejsou něco
špatného.
Představte si, že žijeme v zemi, kde se cítíme bezpečně, protože máme státní policii,
která nás chrání, ale nešikanuje. Máme městskou policii, která netráví pracovní
dobu u stolu nebo za radarem, ale dohlíží na bezpečí v parcích, na přechodech,
před školami.
Pro všechny je snadnější cestovat nebo dojíždět za prací, protože na provozu silnic
i železnic se podílejí soukromí dopravci, územní plánování i stavební řízení se
zjednodušila a na vybraných úsecích dálnic můžete jet až 150 km/h.
Pracovní úřady nejsou přeplněné vysokoškoláky bez naděje na uplatnění. Stát se
snaží zajistit podmínky pro dobré vzdělání na základních a středních školách. Na
univerzity pak jdou jen ti nejnadanější. Rodiče si pro své děti svobodně volí tu
nejlepší cestu vzdělávání.
Máme jasný a spolehlivý systém spoření na penzi, takže každý ví, jak velký bude
jeho důchod, a může se na to předem připravit.
Lidé se zdravotním postižením mají důstojné postavení díky kvalitní péči, pokud
možno v domácím prostředí. Státní podporu nedostávají ti, kteří nechtějí pracovat,
přiživují se na našem systému nebo nedodržují pravidla, která platí pro všechny
stejně.

Stát motivuje ke zdravému životnímu stylu a zvýhodňuje ty, kteří o své zdraví
pečují, protože to je levnější než výdaje na léčbu. Ale pokud už onemocníte,
můžete si svobodně vybrat lékaře, pojišťovnu a legálně si za zdravotní péči připlatit
nebo se připojistit.
Centrem dění nejsou jen velkoměsta, ale i malá města a obce. Na venkově se
zvyšuje kvalita života, zemědělci obstojí v konkurenci a lidé stále více nakupují
lokální potraviny. Stát nepřekáží při vytváření pracovních míst a záleží mu na
postavení místních spolků, na rozvoji tradic a na zachování přírody, kterou jsme
zdědili po předcích.
Prostě si představte, že žijeme v zemi, kde když chcete dělat věci správně, můžete
mít klidné spaní, protože zákony a předpisy jsou jednoznačné, vláda nedělá
překotné reformy, ale upravuje jen to, co je nezbytně nutné. Soudy rozhodují
rychle, protože mají dostatek personálu a nezdržuje je papírování. Zjednodušují se
zákony, vyhlášky a pravidla.
Představte si společnost svobodných a odpovědných lidí ve státě, který co nejméně
zasahuje do našich životů, ale tam, kde to státu náleží, jedná spolehlivě a důsledně.
Nemusíte se obávat levicových opatření, která omezují svobodu, regulují naše
životy, svazují nám ruce, neustále nás kontrolují a stále znovu něco reformují.
Důležitější je přece stabilita, kontinuita a přehledné prostředí.
Takovou Českou republiku si jako občanští demokraté přejeme a jsme připraveni
společně s Vámi pracovat na tom, abychom ji takovou měli.

NÍZKÉ A PŘEHLEDNÉ DANĚ,
PŘEDVÍDATELNÝ SYSTÉM,
MÁLO PAPÍROVÁNÍ
(VEŘEJNÉ FINANCE)
S penězi daňových poplatníků musí stát hospodařit odpovědně. Česká ekonomika
bude růst zdravě a dlouhodobě jedině tehdy, pokud stát udrží vyrovnaný rozpočet,
přestane vyhazovat peníze na splácení úroků, omezí zbytečné přerozdělování
našich peněz a namísto zvyšování daní zachová celý systém stabilní, přehledný
a předvídatelný. Díky takovému jednání bude dostatek peněz na investice do
dopravní infrastruktury, bezpečnosti či kvalitního školství.

•

Zjednodušení daňového systému a zrušení daní, na kterých stát získá méně
nebo nepatrně více, než kolik stojí jejich výběr a správa (např. daň z nabytí
nemovitosti či silniční daň).

•

Zachování jedné sazby daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 % s co
nejmenším počtem výjimek či opatření zvyšujících progresi této daně.

•

Snížení základní sazby DPH a postupné sjednocování sazeb na úroveň 15 %.

•

Snížení povinných odvodů zaměstnavatelů na sociální pojištění zaměstnanců
z 25 % alespoň na 21,5 %, aby klesla nadprůměrně vysoká cena práce, zlepšily
se podmínky k vytváření pracovních míst a případně vzrostl prostor ke
zvyšování mezd.

•

Efektivní nástroje proti dalšímu zadlužování státu a pro větší odpovědnost
politiků za svěřené peníze (např. dluhová brzda).

•

Privatizace státních podniků nebo jejich částí, jejichž činnost může zajišťovat
efektivněji soukromý sektor (např. České dráhy).

•

Zefektivnění a zlevnění výkonu státní správy, včetně likvidace zbytečných
úřadů, institucí a agendy (např. Ministerstvo pro místní rozvoj).

MÉNĚ REGULACÍ A DOTACÍ,
KONKURENCESCHOPNÝ PRŮMYSL
(PRŮMYSL, OBCHOD A PODNIKÁNÍ)
Stát nesmí podnikatelům překážet v jejich aktivitách nesmyslnými regulacemi,
vysokou daňovou zátěží, zbytečnými administrativními nároky a požadavky. Poctiví
podnikatelé nemohou být trestáni za neschopnost státu dobře vybírat daně. Ceny
elektřiny nám nemůže určovat Evropská unie, ale fungující trh. Česká energetika
musí fungovat i v případě omezení dodávek surovin z Ruska či při poruše části
přenosové soustavy a aktivně předcházet tzv. blackoutu.

•

Tvorba nových pracovních míst prostřednictvím nízké daňové zátěže,
liberalizace zákoníku práce a rušení administrativních překážek pro
zaměstnavatele.

•

Zachování a neomezování výdajových paušálů živnostníků, které významně
zjednodušují administrativu podnikání.

•

Roční daňové zvýhodnění pro všechny začínající podnikatele.

•

Volnost způsobu úpravy pracovněprávních vztahů (zaměstnanecký poměr či
práce na živnostenský list).

•

Zrychlení projednávání napadených veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) stanovením pevného termínu pro rozhodnutí (60 dní).

•

Odmítnutí dalších závazků k výrobě a využívání elektřiny z obnovitelných
zdrojů, protože by to znamenalo zvýšení dotací, zdražení elektřiny pro
spotřebitele a ohrožení konkurenceschopnosti průmyslu.

•

Odpovědné využívání nerostných zdrojů a zabránění nevratným krokům, které
mohou přístup k nim definitivně zablokovat.

•

Podpora jaderné energetiky (dostavba JE Temelín a rozšíření JE Dukovany).

•

Opatření pro zvýšení naší nezávislosti na dodávkách ropy a zemního plynu
z Ruska.

KVALITNÍ SILNICE, RYCHLÁ
A DOSTUPNÁ DOPRAVA
(DOPRAVA)
Spolehlivá a dostupná doprava a odpovídající infrastruktura jsou podmínkami
prosperity země. Pro možnost svobodně cestovat, dojíždět za prací i úspěšně
podnikat potřebujeme kvalitní silnice a železnice. Stát je povinen zajistit efektivní
a rychlou výstavbu infrastruktury, neboť i rozvoj jednotlivých regionů závisí na
dopravní dostupnosti.

•

Otevření železniční dopravy soukromým společnostem – poskytuje-li soukromá
firma službu lépe a levněji, není důvod dávat vysoké dotace státní společnosti.

•

Zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic na 150 km/h
a silnic I. třídy na 110 km/h – hlavním posuzovaným kritériem bude zajištění
dostatečné bezpečnosti.

•

Sladění povolené hranice alkoholu pro řidiče osobních vozidel s většinou zemí
Evropy na úrovni 0,5 promile.

•

Zkrácení přípravy a výstavby dopravní infrastruktury (např. rychle a dobře
připravené územní plány, jednodušší stavební řízení, stavební práce na směny
i v noci).

•

Snížení počtu administrativních projednávání u konkrétní stavby a zlepšení
obrany před ideologickými odpůrci staveb při zachování práv dotčených osob.

•

Zlepšení kvality vozového parku a fungování Českých drah privatizací
menšinového podílu ČD na burze.

•

Zrušení neoznačených aut dopravní policie – posílení prevence na úkor
represe.

STABILNÍ PENZIJNÍ SYSTÉM,
SOCIÁLNÍ DÁVKY PRO POTŘEBNÉ,
DŮSTOJNÝ ŽIVOT POSTIŽENÝCH
(SOCIÁLNÍ POLITIKA)
Rodina je tou nejdůležitější sociální sítí a základem pro život jednotlivce. Stát nikdy
rodinu nedokáže nahradit a chránit musí především ty, kteří si sami pomoci nemohou
– seniory, lidi se zdravotním postižením a všechny, kteří se ne vlastní vinou ocitli
v tíživé životní situaci. Všichni ostatní musejí převzít odpovědnost za svůj vlastní život.
Pokud někdo odmítá pracovat, musí počítat s omezováním sociálních dávek. Penzijní
systém musí být dlouhodobě předvídatelný a nesmí podléhat neustálým změnám.

•

Podpora aktivit vedoucích k mezigenerační solidaritě.

•

Možnost posílat část svého sociálního pojištění jako příspěvek na důchod
vlastním rodičům, kteří jsou v penzi.

•

Minimální počet státních nařízení pro rodiče a maximální dostupnost péče
o předškolní děti (včetně alternativních forem péče, které umožní rodičům
pracovat na zkrácené úvazky).

•

Dávky v nezaměstnanosti a zejména dlouhodobě pobírané sociální dávky mají
být podmíněny pracovní aktivitou, nečinnost a nezájem o práci musejí
znamenat nižší příjem.

•

Pro ty, kdo odmítají pracovat, pouze existenční minimum.

•

Důstojný život seniorů nejen v současnosti, ale i v dalších generacích
(podmínky pro aktivity seniorů v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit
i zaměstnávání).

•

Nenavyšování minimální mzdy jako překážky pro růst zaměstnanosti.

•

Několikastupňový model sociálního bydlení za pomoci sociální služby (podpora
bydlení pouze pro specifickou skupinu občanů, kteří si skutečně nemohou
pomoci sami).

VYMAHATELNÉ PRÁVO,
RYCHLÉ SOUDY, MÉNĚ ZÁKONŮ
(SPRAVEDLNOST)
Každý z nás musí mít jistotu, že se v případě potřeby domůže svého práva. Soudy
musejí rozhodovat rychle, zákony musejí být přehledné a jednoznačné. Proto
potřebujeme dostatečně výkonnou justici a nepřetížené soudce, kteří ctí své postavení
v demokratické společnosti a nevstupují do kompetencí jiných orgánu. Aby
nedocházelo k selektivní spravedlnosti, nemohou se představitelé justice zabývat
výhradně mediálně atraktivními otázkami nebo upřednostňovat vybrané případy.

•

Nedotknutelnost soukromí jako základní parametr při posuzování nových
zákonů a aplikaci těch stávajících.

•

Rušení zbytečných zákonů a vyhlášek, které zatěžují občany a firmy.

•

Zjednodušení všech typů soudních řízení, avšak nikdy ne na úkor práv
účastníků řízení (přijetím nového občanského soudního řádu a trestního řádu).

•

Vynesení rozsudku v první instanci v trestních věcech nejpozději do 3 let.

•

Zlepšení funkčnosti soustavy státního zastupitelství a zvýšení odpovědnosti
jednotlivých státních zástupců za nečinnost či přehmaty (přijetí nového zákona
o státním zastupitelství).

•

Zajištění účinného výkonu soudního rozhodnutí (včetně exekuce) jako
nezbytné podmínky pro fungování práva (náklady na exekuci nesmí
přesáhnout trojnásobek původního dluhu).

•

Výlučně politická rozhodnutí musejí hodnotit občané ve volbách, nikoli státní
zástupci (ukončení kriminalizace politiky).

•

Pokračování v reformě vězeňství (nová diferenciace a úprava výkonu vazby tak,
aby osoby ještě neodsouzené nežily v horších podmínkách než osoby již
pravomocně odsouzené).

•

Zavedení povinnosti práce pro vězně.

RYCHLÉ ÚŘADY, BEZPEČNÉ ULICE,
DŮVĚRA V OBČANY
(STÁTNÍ SPRÁVA A VNITŘNÍ BEZPEČNOST)
Městské a obecní úřady musejí fungovat efektivně, levně a vstřícně k občanům.
Úkolem státu je koordinovat a organizovat reformy, které povedou k levnější
a efektivnější veřejné správě, a úzce spolupracovat s Integrovaným záchranným
systémem na zajištění bezpečnosti občanů v krizových stavech. Soukromí občanů
nesmí stát narušovat zbytečnými nařízeními a ani jim jinak bezdůvodně
komplikovat život.

•

Jednoduché a rychlé vyřízení běžných úředních žádostí přes internet bez
nutnosti vyplňování papírových formulářů (CzechPOINT@home).

•

Pokračování v elektronizaci veřejné správy (stát má po občanech požadovat jen
takové informace, které si nedovede obstarat sám).

•

Zesílení právní ochrany občanů bránících své obydlí nebo soukromý pozemek
proti násilnému či neoprávněnému vniknutí cizí osoby.

•

Detailnější vymezení role Policie ČR a městské policie.

•

Omezení pravomocí městské policie v oblasti dopravy tak, aby převažující
činností nebylo vybírání pokut za dopravní přestupky, ale prevence.

•

Důsledný boj s drobnou kriminalitou – jednotlivé přestupky stejné právní
povahy (např. kapesní krádeže) se sčítají a následně jsou klasifikovány jako
trestný čin, a s pachatelem tak může být zahájeno trestní řízení.

SILNÁ MĚSTA A OBCE
(MÍSTNÍ ROZVOJ)
Obce a města samy nejlépe vědí, zda potřebují novou školku, silnici či vodovod.
Místní rozvoj proto musí být doménou radnic, nikoli centrální vlády či parlamentu.
Stát má obcím pouze nastavit jednoduchá a srozumitelná pravidla a zajistit
spravedlivé rozdělení peněz.

•

Zrušení Ministerstva pro místní rozvoj, omezení části jeho agendy a převedení
zbytku na ostatní instituce.

•

Rušení národních a krajských dotací a rozdělování peněz přímo obcím.

•

Omezování evropských dotací společně se snižováním národních příspěvků
Evropské unii.

•

Účelné čerpání evropských fondů, zejména na veřejně prospěšné
a dlouhodobě udržitelné projekty.

•

Zjednodušení a zpřehlednění administrativy při čerpání evropských dotací
a sjednocení následných kontrol.

•

Územní plánování založené na rozumném a průhledném rozhodování o tom,
kde a jak obec v budoucnu rozvíjet.

•

Zjednodušení stavebního zákona.

•

Zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek při zachování
transparentního výběru dodavatele.

•

Elektronické zadávání většiny veřejných zakázek.

•

Podpora rozvoje cestovního ruchu mimo hlavní turistická centra jako nástroje
pro tvorbu pracovních míst na venkově.

DOBRÉ ŠKOLY, KVALITNÍ
A DOSTUPNÉ VZDĚLÁNÍ
(ŠKOLSTVÍ)
Kvalitní vzdělání je základním předpokladem úspěšného státu. Prioritou státu
a daňových poplatníků musí být základní a střední školství. Nemůžeme mít zemi
plnou vysokoškoláků, ale musíme zajistit dobré vzdělání na všech úrovních – od
základních přes střední školy, včetně učňovských a odborných škol, až po univerzity,
jako vzdělání pro nejnadanější.

•

Spravedlivé financování škol – stejný příspěvek na žáka stejného věku napříč
republikou.

•

Navrácení kompetencí ředitelům škol – omezení papírování na úkor řízení škol.

•

Svobodná volba rodičů při výběru školy – konkurence je přínosná i ve vzdělání.

•

Větší zapojení zaměstnavatelů (i drobných) do učňovského a odborného školství
– zaměstnavatel ví nejlépe, jakou kvalifikaci jeho zaměstnanci potřebují.

•

Nutná podpora technických, přírodovědných i dalších „reálných“ oborů.

•

Udržení jedné úrovně maturity – státně zkoušeny budou český jazyk, angličtina
a matematika pouze formou didaktických testů.

•

Podpora úspěšných a naplněných středních škol – řešení přebujelé sítě
středních škol.

•

Zkvalitnění výuky angličtiny na základních školách a dalších jazyků na vyšších
stupních.

•

Umožnění vysokým školám vybírat školné jako další finanční zdroj pro
zkvalitnění výuky.

•

Úprava stipendijní politiky tak, aby podporovala talentované studenty
vysokých škol a pomáhala sociálně znevýhodněným.

•

Jednotná koncepce podpory a koordinace vědy, výzkumu a inovací.

NEZÁVISLÁ KULTURA, JASNÁ
PRAVIDLA PAMÁTKOVÉ PÉČE
(KULTURA)
Kultura musí být dostupná pro širokou veřejnost, která ji chce tvořit, obdivovat,
přijímat nebo ji přibližovat ostatním. Její hodnotu sice nelze určovat ekonomickými
ukazateli, ale musejí existovat měřitelná kritéria pro její přehledné a transparentní
financování ze strany státu, aby byla zaručena svoboda a nezávislý rozvoj všech
jejích oblastí. Vedle toho musejí existovat jednoduché podmínky pro soukromé
investice do kultury.

•

Stabilizace financování veřejné služby v kultuře prostřednictvím dlouhodobě
stanoveného minimálního příspěvku státem zřizovaným kulturním institucím.

•

Postupné navýšení a stabilizace rozpočtu Ministerstva kultury.

•

Zpřehlednění pravidel pro podporu tzv. živého umění a nezávislých
neziskových kulturních aktivit (divadla, festivaly atp.).

•

Zabránění navýšení rozhlasových a televizních poplatků.

•

Jasná pravidla a hranice pro stavební úpravy nejen v památkových zónách měst
a vyjasnění pravomocí pracovníků památkové péče.

•

Hlubší zapojení tzv. paměťových institucí (muzea, historické ústavy atd.) do
vzdělávání.

•

Omezení politických zásahů do chodu kulturních institucí.

VSTŘÍCNÉ NEMOCNICE A LÉKAŘI,
PRÁVO VOLBY, PÉČE O ZDRAVÍ
(ZDRAVOTNICTVÍ)
Čeští pacienti si zaslouží moderní a spolehlivé zdravotnictví, kvalitní léčbu, vlídné
prostředí a vstřícný personál. Zdravotní péče ale není zadarmo a náklady na
zajištění kvalitních zdravotnických služeb neustále rostou, zatímco příjmy klesají.
Proto je rozumný způsob drobné finanční spoluúčasti, kterým zajistíme dostatek
prostředků na to, aby mohla být v případě vážnějších onemocnění poskytována
bezplatná léčba. Pacient se nesmí stát pasivním objektem zdravotní péče, naopak
musí mít jasná práva, svobodnou možnost volby lékaře, zdravotnického zařízení
i pojištění a nesmí být znevýhodňován, pokud se o své zdraví na vlastní náklady
stará a pečuje o něj.

•

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

•

Další rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění se zachováním
konkurence zdravotních pojišťoven, lékařů, nemocnic i dalších poskytovatelů
zdravotních služeb na principech regulovaného trhu, férové hospodářské
soutěže a rovnosti všech forem vlastnictví.

•

Zavedení poplatku za pobyt v nemocnici a za návštěvu lékaře jako prostředku
proti zneužívání zdravotní péče (např. v ambulancích praktických lékařů).

•

Rozvoj dlouhodobé a následné péče, jejich kvality i udržitelného systému
financování ve spolupráci se sociálním systémem.

•

Maximální podpora domácí péče, včetně paliativní, propojení systémů
sociálního a zdravotního při financování této kategorie péče.

•

Pokračování budování center tzv. superspecializované péče a jejich udržování
na úrovni světové špičky.

•

Individuální zdravotní pojištění na míru.

ŽIVÝ VENKOV, ÚCTA K TRADICÍM,
KVALITNÍ POTRAVINY
(ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA)
České tradice a venkov můžeme rozvíjet a chránit, jen když vytvoříme dobré
podmínky k drobnému podnikání v turistice, službách, řemeslné výrobě a v oblasti
zpracovávání produktů z vlastní zemědělské výroby. Kvalitní potraviny z domácí
produkce a rozvoj venkovských oblastí nezajistí dotace, regulace či další evropské
směrnice. Radnice znají lépe než centrální vláda konkrétní potřeby svých obcí
a občanů, a proto potřebují více pravomocí a silnější postavení.

•

Svobodný prostor pro rozvoj všech soukromých zemědělců hospodařících na
rodinných farmách a podnikatelů ve firmách bez rozdílu velikosti a zaměření,
kteří se nespoléhají na rady a pomoc státu.

•

Revize veškerých zákonů, v nichž dochází neodůvodněně k omezování práv
vlastníků, zejména zákonů stanovujících pravidla pro nakládání s půdou.

•

Zlepšení podmínek péče o krajinu, zejména podmínek zvyšujících schopnost
krajiny zadržovat vodu a s tím související vhodná protipovodňová opatření.

•

Evropské i národní dotace do zemědělství zejména produktům s vyšší přidanou
hodnotou na principu „více práce, více peněz“, podpora nových či pilotních
projektů nebo začínající spolupráce atd.

•

Podpora zrušení závazku členských zemí EU dosáhnout do roku 2030
jakéhokoli závazného podílu biopaliv na trhu pohonných hmot.

•

Podpora lokálních výrobců zemědělských surovin a kvalitních potravin.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
(ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
Péče o životní prostředí musí být věcným tématem, nikoli novým náboženstvím
ohrožujícím lidi a jejich existenční možnosti. Přírodu naší země, kterou nám
zachovaly předchozí generace, jsme však povinni zachovat i generacím
následujícím.

•

Žádné ekologické či uhlíkové daně.

•

Posílení postavení státu a místních obyvatel v procesu schvalování veřejných
infrastrukturních staveb oproti v současnosti nepřiměřeně silnému postavení
ekologických aktivistů.

•

Vyhlašování nových chráněných území pouze se souhlasem většiny občanů,
kteří v nich žijí, a po dohodě s obcemi a kraji.

•

Stanovení vlastních emisních limitů pro průmyslové podniky, které nesníží
konkurenceschopnost České republiky.

•

Při stanovení emisních limitů se soustředit na látky, které nezpochybnitelně
přímo škodí lidskému zdraví (NOx, polétavý prach apod.), namísto regulace
zaměřené pouze na CO2.

•

Lepší hospodaření s přírodními zdroji vody s cílem zabránit nedostatku pitné
vody v budoucnu.

•

Při nakládání s odpady používat rozumnou kombinaci způsobů jejich likvidace
(nejprve třídění a recyklace, následně energetické využití a jako poslední
možnost skládkování).

•

O kácení stromů na zahradách před domy rozhodují majitelé, ne úřad.

HRDÝ NÁROD V BEZPEČNÉ EVROPĚ
(ZAHRANIČNÍ VĚCI A EVROPSKÁ POLITIKA)
Cílem zahraniční politiky České republiky je zajištění bezpečnosti země a jejího
ekonomického rozvoje. Základem musí zůstat vyvážená „západní“ orientace na
„atlantickou“ (NATO), „evropskou“ (EU) a „sousedskou“ politiku. Odmítáme proto
snahy vlády o zásadní revizi dlouhodobé zahraniční politiky, na které vždy panovala
shoda napříč politickým spektrem. Podstatným faktorem rozvoje je také aktivní
ekonomická diplomacie a účinná obrana našich národních zájmů, zejména
v Evropské unii.

•

Podpora flexibilní (vícerychlostní) Evropské unie. Každý stát musí mít možnost
zapojit se pouze do takových společných projektů EU, které jsou pro něj
výhodné.

•

Zahájení debaty o navrácení části pravomocí z úrovně EU zpět na národní
úroveň.

•

Vyjednání trvalé výjimky z přijetí eura v České republice (euro přijmeme pouze,
pokud to pro nás bude výhodné a rozhodnou tak občané).

•

Systémová a cílená podpora exportu na nové či znovuobjevené trhy.

•

Podpora Státu Izrael jako jediného skutečného demokratického státu na
Blízkém východě.

•

Důraz na rozvoj volného obchodu prostřednictvím mezinárodních smluv, např.
Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP).

•

Odpovědná přistěhovalecká politika.

PROFESIONÁLNÍ OBRANA,
ODPOVĚDNOST KE SPOJENCŮM
(OBRANA)
Bezpečnost České republiky není samozřejmostí. Události v Gruzii v roce 2008,
v severní Africe, Sýrii, Iráku a na Ukrajině v roce 2014 ukazují, že budou i nadále
existovat pásy nestability ohrožující zájmy zemí euroatlantického prostoru i naši
zem. Objevují se i velmoci na vzestupu, které mohou být někdy partnery, ale jindy
soupeři. Na to musíme být připraveni a dlouhodobě do své bezpečnosti investovat
potřebné prostředky.

•

Prohloubení spolupráce České republiky s partnery v NATO, zejména se
Spojenými státy, které jsou garantem naší bezpečnosti v době zvýšeného rizika
konfliktu v Evropě.

•

Pokračování naší účasti na zahraničních misích – očekáváme-li pomoc spojenců
v případě krize, musíme být na oplátku připraveni nabídnout pomoc svým
partnerům.

•

Každý stát je odpovědný za zajištění své obrany, a proto do roku 2025
postupně navýšíme výdaje na obranu na 2 % HDP v souladu s našimi závazky
při vstupu do NATO.

•

Podpora zapojení občanů do přípravy k zajištění bezpečnosti státu
(např. rozvoj dobrovolné aktivní zálohy).

•

Zapojení se jen do těch projektů Společné bezpečnostní a obranné politiky EU,
které se nebudou dublovat s aktivitami NATO a skutečně posílí naši společnou
obranyschopnost.

•

Pokračování v obranné spolupráci s Polskem a Slovenskem (např. v oblasti
nákupu společných obranných systémů a výzbroje).
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