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PROGRAMOVÉ PRŮNIKY KOALICE ODS+TOP 09+VV
Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, důchodový

aniž by přitom utrpěla úroveň veřejných služeb. (shoda

systém

s ODS)
- snížení objemu mezd vyplácených ze státního rozpočtu

TOP 09

o 10 % a tento objem ponechat po tři roky bez
navyšování,

Zásadní změny se musí týkat ekonomicko-sociálních

- nový zákon o státní službě, jehož prvotním cílem bude

systémů, tedy systému penzijního, systému veřejného

efektivita státní správy, nikoliv sociální jistoty a

zdravotního pojištění a systému sociálních dávek.

nepostižitelnost státních úředníků,
- zrušení tarifního systému odměňování,

a.) reforma penzijního systému

- snížení platů ústavních činitelů o 10 % a důsledné

Vláda neprodleně přikročí k první, osvětové fázi, která

zdanění všech paušálních náhrad,

sama o sobě systém nezmění, ale zajistí plnou

- snížení státních příspěvků politickým stranám o 50 %

informovanost veřejnosti.

po dobu tří let,

V druhé fázi přistoupí vláda ke změně systému na tzv.

- snížení všech sociálních dávek o 10 % a po dobu tří let

vícesložkový:

je ponechat bez valorizace,

• průběžný – financovaný z povinného důchodového

- důchody v roce 2011 ponechat bez valorizace, v

pojištění, výše odvodu 28 %

následujících letech valorizovat dle stávajícího

• kapitalizační – občan se může dobrovolně rozhodnout

mechanismu,

pro svůj vstup. V takovém případě se mu sníží odvod do

- zrušení porodného a pohřebného

průběžné složky na 24 %, avšak bude mít povinnost platit

- sjednocení základu daně pro všechny přímé odvody

na svůj kapitalizační účet nejméně 6 %. Má-li rodiče

(daň z příjmů a všechna povinná pojištění),

pobírající starobní důchod, je z jeho účtu rodičům

- zrušení transakčních daní (daň dědická, darovací a daň

pravidelně odesílána částka ve výši 2 %.

z převodu nemovitostí), (shoda s VV)
- vláda zavede systém jednoho inkasního místa pro

b.) reforma zdravotního systému (finanční aspekt)

výběr daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění,

Vláda prosadí, aby spoluúčast byla dána zákonem v

kam bude poplatník odvádět jednu částku vypočtenou z

souladu s ústavou, spravedlivě a sociálně únosná. (další

jednoho základu, uvedenou na jednom formuláři,

priority v oddíle zdravotnictví)

- vláda zruší většinu stávajících daňových výjimek u
daně z příjmů.

c.) reforma sociálních dávek
podporu v nezaměstnanosti ve stávající výši a délce

ODS

podpory nedostane ten, kdo:

Stanovíme ústavní principy rozpočtové kázně a

• podá sám výpověď či ukončí pracovní poměr dohodou

odpovědnosti.

nebo byl propuštěn pro porušení kázně
• po odpovídající dobu obdržel odstupné
• neodpracuje dvacet hodin veřejné služby týdně, pokud
se neúčastní v dané době rekvalifikačního kurzu

V roce 2012 bude předložen návrh státního rozpočtu tak,
aby jeho schodek dosahoval maximálně 3%.
Ministři budou muset ve svých rezortech v roce 2011
snížit své provozní výdaje o 5% a kapitálové výdaje o

Další výraznou výdajovou položkou, která musí být
snížena, jsou výdaje vládní spotřeby. Jde zejména o
mzdové náklady rozpočtové sféry a provozní výdaje
jednotlivých kapitol státní správy. Vláda je odhodlána
snížit během svého funkčního období tyto výdaje o 20 %,

4%. (shoda s TOP 09)
Zjednodušíme daňové zákony. Zároveň udržíme daně na
současné úrovni. Nezvýšíme ani odvody na sociální
pojištění. (shoda s TOP 09)

Urychleně dokončíme projekt jednotného inkasního místa

Daň z přidané hodnoty – ponechat pro následující dva

pro daně a odvody, který snižuje náklady státu a

roky sazby 10% a 20%.

byrokracii, šetří čas a peníze. (shoda s TOP 09 i VV)
Zdanění hazardu – skoncovat s dosavadním systémem
Podpoříme penzijní připojištění a spoření, konkurenci
penzijních plánů a dobrovolný převod části důchodového
pojištění do důchodových fondů. Jeden z nich bude státní,
a tedy i státem garantovaný.
Prosazujeme různé formy penzijního připojištění a spoření
na důchod včetně většího zapojení zaměstnavatelů a
konkurenci penzijních plánů. Navrhujeme možnost
dobrovolného převodu části důchodového pojištění (4 % +
doplatit 2 %) do důchodových fondů. (shoda s TOP 09 a
VV)
Nákupy státní správy přesahující určitý limit budou

výjimek pro sázkové a loterijní společnosti v oblasti daně z
pokladny až 1,5 mld. korun. Příjmy těchto společností
budeme zdaňovat jako běžné obchodní společnosti s
jednotnou sazbou 20%.
Omezení výjimek v daňové oblasti – mimo jiné i
zdanění zaměstnaneckých benefitů. (shoda s TOP 09)
Zrušení daně dědické a darovací – tyto daně
považujeme za nemravné, neboť se zdaňuje to, co bylo již
jednou řádně zdaněno. Příjem z těchto daní je
zanedbatelný a naopak náklady na výběr jsou neúměrně
vysoké. (shoda s TOP 09)

prováděny centrálně. (shoda s VV)
Prosadíme důsledné pravidlo, aby doba splatnosti faktur

VÝDAJE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU – KONEC

veřejného sektoru (tedy státu, krajů a obcí) nepřesáhla 30

PLÝTVÁNÍ, ÚSPORA 80 MLD. KORUN

dnů.
Snížení počtu státních úředníků o 10 % (shoda
Věci veřejné

s ODS a TOP 09)
Zásadní změna zákona o veřejných zakázkách

PŘÍJMY DO STÁTNÍHO ROZPOČTU – SPRAVEDLIVÉ

Elektronické aukce (shoda s ODS i TOP 09)

DANĚ, DODATEČNÉ PŘÍJMY40 MLD. KORUN

Centrální nákup (shoda s ODS)
Cenové limity pro stavbu dálnic

Daňová amnestie – jednorázové, mimořádné opatření

Omezení podpory stavebního spoření

pro mimořádnou situaci. Jedná se o zdanění peněz

Daňové asignace. Konkrétně navrhujeme, aby mohl

vyvedených v rozporu s českými daňovými předpisy mimo

daňový poplatník odvádět 2% ze zvýšené daňové sazby do

území ČR, které se nevztahuje na peníze získané trestnou

oblasti, kterou si zvolí – kultura, sport, církve nebo

činností. Každý poplatník, který tyto prostředky v zahraničí

neziskový sektor.

přizná, zaplatí jednorázovou sankci ve výši 6 – 8 % z

Měření byrokratické zátěže ve veřejné správě.

vyvedené částky bez dalšího postihu. Opatření se bude

Snížení paušálních poslaneckých náhrad na polovinu

vztahovat na období minulých pěti let.

a zrušení příspěvků politickým stranám na poslanecké
mandáty (shoda s TOP 09)

Prodloužíme období zpětného vyměření daně ze
současných 3 na 5 let.

Reforma důchodového systému

Znovu obnovíme útvary finanční policie.

Třísložkový důchodový systém financovaný z těchto
zdrojů:

Daň z příjmu právnických osob – ponechat pro

-stávající průběžný systém financování z odvodů na

následující dva roky sazbu ve výši 20%.

sociální pojištění.

Daň z příjmu fyzických osob – zavést progresivní daň

jediném státním penzijním fondu.

pro nejvyšší příjmové skupiny, konkrétně 25% pro příjmy

- soukromé komerční penzijní připojištění. (shoda s ODS a

nad šestinásobek průměrné hrubé měsíční mzdy (zhruba

TOP 09)

-možnost spoření 4 % z odvodů na sociální pojištění v

145 tisíc korun). Nebudeme zvyšovat strop pro odvody
sociálního a zdravotního pojištění, neboť současnou výši
považujeme z hlediska principu solidarity za dostatečnou.
Zdanění prostituce

Zdravotnictví

Umožníme dobrovolné připojištění a spoření
Vytvoříme podmínky a prostor pro dobrovolné

TOP 09

připojištění nehrazené nebo částečně hrazené péče či

Vláda se soustředí především na právní rámec platebních

pro nadstandard. Umožníme dobrovolné zdravotní

mechanismů, přestane zasahovat do finančních vztahů

spoření s podporou státu především pro mladší generaci.

mezi jednotlivými subjekty. Postupně musí vzniknout
institut reálné ceny, která spravedlivě ohodnotí
poskytovatele za poskytnutou zdravotní péči.
Bude nutno nově definovat pravidla spoluúčasti na
úhradě zdravotní péče. Vláda prosadí, aby spoluúčast
byla dána zákonem v souladu s ústavou, spravedlivá a
sociálně únosná.
Stanovování ročního limitu maximální spoluúčasti

Moderní veřejné zdravotní pojištění
Zavedeme potřebné standardy zdravotní péče, které
zajistí každému občanu nárok na kvalitní péči plně
hrazenou z tohoto povinného a solidárního pojištění.
(shoda s VV)
Chceme umožnit výběr zdravotních plánů z veřejného
zdravotního pojištění v rámci konkurence zdravotních
pojišťoven.

občanů a ročního procentního růstu spoluúčasti na
celkových výdajích systému. Spoluúčast, která tvoří v

Věci veřejné

současnosti zhruba 14 % celkových výdajů oproti 25 %
obvyklým v rozvinutých zemích Evropské unie, bude růst

Stanovíme standard zdravotních výkonů, který bude

maximálně o 3 procenta ročně. (shoda s ODS)

určen v diskusi zástupců odborných společností lékařské komory, zdravotních pojišťoven, ministerstva

Nově budou definovány typy a způsoby poskytování

zdravotnictví a zástupců svazu pacientů. (shoda s ODS)

zdravotní péče tak, aby ambulantní sektor přebíral větší
objem péče.

Zajistíme, aby úhradu základní péče zprostředkovávala
jediná státní pojišťovna efektivně hospodařící pod

Vláda převede nemocenské pojištění pod zdravotní

ministerstvem zdravotnictví, jejímž jediným kriteriem

pojišťovny.

bude kvalita odvedené péče a ne její množství, jak tomu

Vláda prosadí změny v lékové politice, které povedou k

pojišťovnu)

bylo doposud. (rozpor s TOP 09 o jedinou státní
vyšší transparentnosti určování úhrad a spoluúčasti
pacientů a ochrání je před spekulativním chováním

Rozdělíme zdravotní pojištění na standardní (základní) a

firem.

nadstandardní. Povinné základní zdravotní pojištění se
bude týkat každého občana České republiky. Bude

ODS

zajišťovat úhradu základní zdravotní péče v zákonem

Garantujeme občanům právo vybrat si zdravotnické

jasně definovaném rozsahu, jejíž kvalitu a dostupnost

zařízení, zdravotní pojišťovnu i pojistný produkt.

bude garantovat ministerstvo zdravotnictví. (shoda s
ODS i TOP 09).

Zavedeme možnost podat si stížnost na kvalitu a
zajištění péče i pojištění.

Nadstandardní zdravotní pojištění nebude regulováno a
jeho konkrétní typy budou otázkou volné soutěže mezi

Fakultní nemocnice transformujeme na univerzitní

službami a nabídkami jednotlivých pojišťoven v této

nemocnice na evropsky standardním neziskovém

oblasti.

principu a na bázi spolupráce státu a univerzit.
Univerzitní nemocnice zachováme veřejné a nebudeme

Snížíme odvody na základní zdravotní pojištění o 5 %,

je privatizovat.

díky úsporám vzniklým definicí standardu a
nadstandardu.

Zachováme námi zavedenou sociální ochranu občanů v
podobě limitu spoluúčasti. (shoda s TOP 09)

Po definování základní zdravotní péče zrušíme celý
stávající systém regulačních poplatků. (rozpor s ODS a

Silná kontrolní role státu

TOP 09)

Posílíme kontrolu státu nad penězi ve veřejném

Odmítáme legislativně neupravené svévolné doplatky

zdravotním pojištění

(například za registraci u gynekologů či služby
stomatologů).

(dědické řízení, výkon rozhodnutí apod.).
Prosazujeme posílení ambulantní a domácí péče na úkor
nákladné péče nemocniční a redukci současného

zvýšená pozornost elektronizaci justice. zavedení

nadbytečného počtu lůžek akutní péče v nemocnicích.

elektronických spisů, elektronického podání,

(shoda s TOP 09)

elektronického systému judikatury a podrobnějšího
systému informací o stavu řízení. (shoda s ODS i VV)

Pro každou skupinu nemocí bude stanoven minimálně
jeden plně hrazený lék.

Vláda předloží nový občanský zákoník, který zahrne
prakticky veškeré závazkové vztahy a který vytvoří

U léků s částečnou úhradou zavedeme degresivní systém

potřebnou stabilitu soukromého práva. (shoda s ODS i

doplatků na léky

VV)
Vedle nového občanského zákoníku vláda zahájí

Právo, spravedlnost, korupce, státní správa

práce na přehledném občanském soudním řádu. (shoda
s ODS i VV)

TOP 09
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny – tradičně

Vláda navrhne zpřísnění pravidel pro výkon činnosti

většinově obsazovaný opozicí – získal pravomoc zadávat

soukromých exekutorů a rozhodců, kteří při výkonu své

si ve státních firmách nezávislé forenzní (vyšetřovací)

činnosti nesmějí preferovat své vlastní soukromé zájmy.

audity účelnosti nákupu jejich externích služeb (např.

Odstraní dvojkolejnost exekučního řádu a občanského

právních, poradenských a reklamních, ve skutečnosti

soudního řádu a navrhne jednotný procesní předpis pro

mnohdy lobbistických).

exekuce i pro výkon rozhodnutí prostřednictvím soudních

- informace o veřejných zakázkách od fáze přípravy až

vykonavatelů. (shoda s ODS)

do fáze realizace smlouvy budou veřejně dostupné v
elektronické podobě; (shoda s ODS i VV)

Vláda zrychlí insolvenční řízení a navrhne zvýšení

- za nejvhodnější nástroj realizace veřejných zakázek

odpovědnosti insolvenčního správce i samotných

pokládá TOP 09 všude, kde to lze, elektronické aukce.

věřitelů.

Veřejně dostupné budou i informace o veškerých
dotacích poskytovaných z veřejných rozpočtů. Složení

Vláda vytvoří kariérní řád pro státní zástupce

hodnoticích komisí u zakázek nad 50 mil. bude
provedeno losem z minimálně dvojnásobného počtu

Vláda připraví novelu zákona o státním zastupitelství

nominovaných; (shoda s ODS i VV)

tak, aby mnohem jasněji vymezil prav

- pro veřejný sektor nebude přípustné uzavřít smlouvu s
právnickou osobou s neprůhlednou vlastnickou

ODS

strukturou. Uchazeč o veřejnou zakázku musí garantovat

- životopisy zakázek od zadávací dokumentace, váhy

alespoň 30 % její realizace vlastními kapacitami; (shoda

rozhodovacích kritérií, průběhu výběrového řízení, členů

s ODS i VV)

komise až po vyúčtování budou zveřejněny na internetu.

- politické strany budou mít povinnost zveřejnit rozpočty

Členové výběrových komisí u zakázek velké hodnoty

volebních kampaní. Svoje kampaně budou financovat

budou zvoleni losem; (shoda s TOP 09 i VV)

prostřednictvím jednoho transparentního účtu;

- firmy, které se budou napříště ucházet o veřejné

- na vrcholné pozice ve státní správě a ve státem

zakázky, budou muset o sobě povinně sdělit všechny

ovládaných firmách ve všech případech bez výjimky

podstatné informace. Společnosti bez předem známé a

budou pořádána otevřená výběrová řízení. Poslaneckou

průhledné vlastnické struktury se nebudou moci těchto

zákonodárnou iniciativu bude možné předložit pouze

soutěží účastnit; (shoda s TOP 09 i VV)

tehdy, pokud ji podepíše alespoň 10 poslanců. To se

- ty firmy, které se při veřejné soutěži dopustí

týká jak návrhů zákonů, tak pozměňujících návrhů.

nezákonného jednání, budou zařazeny na veřejně
kontrolovatelný seznam a nebudou se moci v

Justice

následujících 5 letech ucházet o přidělení veřejné

změny procesních předpisů, které budou soudům

zakázky;

pomáhat k rychlému rozhodnutí. Ke zrychlení soudů

- zřídíme specializované soudní protikorupční senáty a

přispěje sjednocení lhůt v občanském soudním řízení a

zvláštní útvar působící při státním zastupitelství se

zavedení obecných a neměnných pravidel pro většinu

zaměřením na korupci veřejných činitelů a korupci při

typů řízení. Odlišný procesněprávní režim se bude

veřejných zakázkách;

vztahovat pouze na určitá, historicky specifická řízení

- policie a justice musí mít účinné nástroje pro

- nulová toleranci korupce v právnických profesích a v

odhalování korupce (protikorupční agent, odposlechy a

řadách policistů;

sledování, spolupracující svědkové, ukládání vysokých

- zrušení akcie na doručitele; (shoda s ODS i TOP 09)

trestů), ty však nesmí být zneužitelné k omezování práv

- maximální podpora centrálního nákupu na

slušných občanů. Ti, kdo se dopustí korupce při

ministerstvech a elektronické aukce; (shoda s ODS i TOP

veřejných zakázkách, veřejných soutěžích nebo

09)

dražbách, se nebudou moci po dobu stanovenou soudem

- povinnost zveřejňovat veškeré informace o zadávání

účastnit dalších veřejných zakázek;

veřejných zakázek na internetu; (shoda s TOP 09 i VV)

- v závažných případech prokázané korupce může

- odstranění nesmyslných kvalifikačních požadavků a

odsouzenému propadnout majetek. Tomu, kdo bude

výjimek, které umožňují udělit zakázku bez řádného

odsouzen za korupci v souvislosti s veřejnými

veřejného výběrového řízení a omezují konkurenci;

zakázkami, soutěžemi nebo dražbami, bude vždy vedle

- snížení limitů velikosti veřejných zakázek;

trestu odnětí svobody či peněžitého trestu uložen trest

- zveřejňování informací o průběhu přidělování dotací a

zákazu činnosti.

grantů;

- posílíme odpovědnost veřejných funkcionářů při správě

- posílení pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu a

majetku založenou na principu rozšířené povinnosti

rozšíření jeho působnosti i na samosprávu;

veřejného funkcionáře nahradit škodu, kterou způsobil.

-protikorupční audity na všech úrovních státní správy.

- 30 nejhorších regulací bude každý rok zrušeno nebo
modernizováno;

Justice

- snížení počtu ministerstev o tři a zrušení nebo sloučení
některých dalších státních institucí.

-zvýšení počtu vyšších i nižších soudních úředníků při
zachování počtu soudců.

Justice
ODS by měla po volbách dokončit některé klíčové zákony

-zavedení pořádkových lhůt pro rozhodování soudců

posilující práva občanů. Jde například o nový občanský
zákoník, který občanům poskytuje nová práva a lépe

-projekt eJustice (shoda s ODS i TOP 09)

chrání některé sociální skupiny, třeba zdravotně
postižené. (shoda s TOP 09 i VV)

-zpřísnění justičních zkoušek, požadavek na absolvování
- celkem tříleté praxe v ostatních právnických oborech a

Budeme pokračovat v práci na novém trestním řádu –

dvouleté praxe čekatele soudnictví před

tento zákon by měl lépe chránit oběti trestných činů

jmenováním soudcem, požadavek na celoživotní

například tím, že jim umožní snáze získat od pachatele

vzdělávání soudců (nezbytnost sledovat aktuální

zadostiučinění.

vývoj, včetně evropského práva, osvojování moderní
výpočetní techniky apod.).

Budeme dál monitorovat činnost exekutorů a soudních
znalců tak, aby poskytovali kvalitní služby občanům a

-dokončení nové kodifikace občanského práva (shoda

nepoškozovali jejich práva. Bude nutné přijmout nový

s ODS i TOP 09)

zákon o soudních znalcích. (shoda s TOP 09)
Budeme pokračovat v projektu elektronizace řízení

Zahraničí a obrana

eJustice. (shoda s VV i TOP 09)
TOP 09
Naším cílem je nadále zvyšovat zaměstnanost vězňů. Za

Vláda bude usilovat o to, aby byl v nové Strategické

ideální považujeme jejich 70 % zaměstnanost.

koncepci Aliance potvrzen závazek společné obrany.
(shoda s ODS i VV)

Věci veřejné
- testy korupční odolnosti politiků a státních úředníků;

Budeme podporovat proces rozšiřování NATO o ty země,

- zřízení speciálního protikorupčního soudu a státního

které budou ke vstupu dostatečně připraveny.

zastupitelství; (shoda s ODS)
- VV podporují institut tzv. spolupracujícího (korunního)

- energetická bezpečnost prostřednictvím diverzifikace

svědka;

zdrojů a přepravních cest a sjednocený postup zejména

- zákaz práce ve státní správě pro veřejné činitele

na půdě EU. (shoda s ODS)

usvědčené z korupce, zneužití pravomoci, podvodů,
pletich a jiné závažné trestné činnosti;

Vláda bude podporovat rozšiřování EU zejména na

V obchodní spolupráci musí být USA a EU tahouny

západním Balkánu. (shoda s ODS)

liberalizace světového obchodu. (shoda s VV)

Sdílíme politiku NATO v Afghánistánu, Pákistánu a k

V případě EU máme výhrady k federalistickým

Íránu.

tendencím, velké míře regulace, snaze o daňovou
harmonizaci či jednotné imigrační politice.

Vláda bude usilovat zejména o dobré sousedské vztahy.

Požadujeme naopak návrat ke kořenům EU. Jsme pro

(Shoda s ODS i VV)

jednotný tržní prostor bez bariér, pro volný pohyb osob,
zboží a kapitálu, pro mezivládní spolupráci.

Vláda bude nadále posilovat úzké spojenectví s USA.
Hlavními problémovými okruhy, v nichž bude třeba
Vláda považuje Rusko za významného partnera České

definovat viditelnou politickou alternativu k současnému

republiky. Bude prosazovat korektní vztahy postavené

vývoji v EU, jsou pokřivené a nedostatečné

pragmaticky na vzájemném respektu. Vláda bude

demokratické mechanismy, sklony k obchodnímu

zároveň zásadně odmítat snahy o obnovení sféry vlivu

protekcionismu, nákladná zemědělská politika,

Ruska v jeho sousedství. (shoda s ODS i VV)

demografický útlum, legální i nelegální migrace
a v důsledku toho měnící se sociální a demografická

smysluplná a efektivní rozvojová pomoc, která by měla

mapa Evropy, zneužívání témat, jako je ochrana lidských

být v maximální míře postavena na principu „aid through

práv nebo globální oteplování, k zavádění nových

trade" čili pomoc prostřednictvím obchodu místo charity.

regulací, státní kontroly a centrálního plánování.

(shoda s ODS)

(částečný rozpor s ODS a VV)

- stávající vládní agentury spojí vláda do jedné instituce.

ODS usiluje o další rozšiřování Evropské
unie jako prostoru stability a ekonomické prosperity

- vláda proto předloží zákon o zahraniční službě.

založené na demokratických principech, respektu
k lidským právům a volné soutěži. Jedná se především

- budeme dbát i o zvýšení počtu nasaditelných sil při

o podporu vstupu zemí bývalé Jugoslávie do Evropské

zachování současného celkového počtu jejich příslušníků.

unie. (shoda s TOP 09)

- aktualizace dnes již zastaralých strategických

Další ze zemí, které mají v současné době statut

bezpečnostních a obranných dokumentů a při

kandidáta na vstup do EU, je Turecko. Jako dlouhodobě

prosazování nového služebního zákona pro příslušníky

spolehlivý člen NATO a největší muslimský partner

ozbrojených sil.

západních států nesmí být odstaveno na periferii.
(rozpor s VV)

- maximální otevřenost a srozumitelnost všech
významných strategických rozhodnutí ministerstva

Systém poskytování rozvojové pomoci musí být

obrany a generálního štábu, včetně výběrových řízení při

efektivnější a profesionálnější. Z hlediska našich

vyhledávání dodavatelů pro ministerstvo obrany a

zájmů bychom měli sledovat dva cíle – jednak

armádu, bude jedním z prvořadých cílů vlády v této

poskytovat přímou pomoc a podporu českým

oblasti.

subjektům, které se ucházejí o zakázky na realizaci
v tendrech vyhlašovaných Evropskou komisí, a jednak se

- snížení počtu funkcí na generálním štábu a

podílet na přípravě programů a zadání tak, aby

ministerstvu obrany tak, aby to odpovídalo celkovému

korespondovaly s našimi prioritami a týkaly

nevysokému počtu příslušníků ozbrojených sil.

se oblastí, kde případní realizátoři z ČR mají dobrou
šanci uspět.

ODS
V bezpečnostní oblasti bychom měli převzít daleko větší

Platí, že jakékoli pokusy Ruska získávat větší vliv

díl odpovědnosti za vlastní obranu i za mír, svobodu,

na bývalé státy sovětského bloku, včetně České

lidská práva a bezpečí ve světě. Toto má však probíhat

republiky a za pomoci ČSSD a KSČM, jsou pro ODS

v rámci NATO, nikoli oslabováním Aliance a budováním

nepřijatelné. Musíme najít určitý „modus vivendi“,

vlastních obranných struktur EU (shoda s TOP 09 i VV,

založený na vzájemném respektu a pragmatické

vyjma posílení obranné struktury EU)

spolupráci. Musíme podporovat rozvoj vzájemného
obchodu na bázi oboustranné výhodnosti. (shoda s TOP
09 i VV)

intenzivní a přátelské vztahy se sousedními státy.
Ruku v ruce se zvyšováním ekonomických

(shoda s ODS i TOP 09)

vztahů s nedemokratickými státy bohužel roste
i určitá forma tolerance k porušování základních

Vzhledem k historii a postavení USA na mezinárodní

lidských práv a svobod. ODS bude vždy při vyjednávání

scéně se musíme snažit, aby vzájemné vztahy byly na co

s těmito státy prosazovat lidskoprávní hledisko. Nadále

nejlepší úrovni. V otázce strategických a vojenských

budeme posilovat vztahy s Izraelem jako jedinou

postupů upřednostňujeme jednání s USA na bázi NATO.

skutečně demokratickou zemí na Blízkém a Středním
východě. I nadále budeme podporovat disidentské

Plnění závazků ČR směrem k NATO v podobě posílení

představitele Kuby jak v exilu, tak přímo na Kubě,

zahraničních misí za cenu dočasného snížení nákladů

opoziční představitele v Bělorusku, disidentské

vynaložených na obranu v době ekonomické krize.

představitele Barmy i ostatních dosud
nedemokratických států.

-jsme příznivci vybudování funkční evropské ozbrojené
síly

Věci veřejné
Ve vzájemných vztazích s Ruskem požadujeme
- partnerská spolupráce v Evropské unii, aktivní a

respektování samozřejmosti a nezpochybnitelnosti naší

loajální spojenectví se Spojenými státy americkými a

příslušnosti k politickému Západu. (shoda s ODS i TOP

dalšími členskými zeměmi NATO a všestranné, intenzivní

09)

a přátelské vztahy se sousedy.
Ve vztazích se zeměmi mimo EU, zejména mocnostmi,
O důležitých otázkách týkajících se všech občanů EU by

budeme podporovat jednotný evropský postup. Budeme

mělo být možné rozhodovat prostřednictvím referenda.

také podporovat jednotné vystupování EU v
mezinárodních organizacích jako OSN (zejména v Radě

-co nejrychlejší narovnání postavení nových a starých

Bezpečnosti) a platformách jako G7 či G20 a reformu

členských zemí, zejména v oblasti zemědělství.

OSN, jmenovitě Rady bezpečnosti, která by měla rozšířit
počet stálých členů.

- další liberalizace, zejména v oblasti služeb. (shoda
s ODS)

Zásadní reforma by měla postihnout i mandát
vojenských misí. Prosazujeme zrušení práva veta a

- pronikání našich firem (i malých a středních) do

rozhodování prostou většinou členů.

příhraničních regionů sousedních zemí.
Podpoříme rovněž ratifikaci „Úmluvy OSN proti korupci“,
- snížení výdajů EU na společnou zemědělskou politiku

která zaváže naše zákonodárce k přijetí dalších
fungujících protikorupčních opatření.

- jednodušší čerpání evropských peněz.
prosazujeme možnost korespondenční volby
- maximálně otevřený světový obchod
Školství, věda, výzkum, kultura
- energetická bezpečnost všech 27 zemí
TOP 09
- snížení administrativní zátěže Evropské unie
Vzdělávání
- stanovení odborně podloženého termínu a

V základním a středním školství zvýší společenskou

harmonogramu přijetí eura

prestiž pedagogů kariérní řád a systém celoživotního
profesního vzdělávání. Tarifní systém odměňování změní

V otázce rozšiřování EU zdůrazňujeme, že rychlost a

vláda tak, aby zohlednil kvalitu pedagoga, a ne pouze

výsledek jednotlivých jednání o přijetí zcela závisí na

odsloužené roky.

připravenosti jednotlivých kandidátů a na jejich ochotě
provést požadované reformy

Pro absolventy pedagogických fakult pak připraví
podpůrný program, který poskytne dostatečně atraktivní

Nepodporujeme vstup Turecka do EU a jsme proti jejímu

startovní podmínky.

rozšiřování mimo území Evropy. (rozpor s ODS)
podřídíme systém všeobecného středního vzdělávání a

hodnocení jeho výsledků tomu, aby jeho absolventi

a vývoje, přičemž ke zvýšení efektivity přispěje

mohli pokračovat ve studiu na vysoké škole.

koncentrace těchto agend

- rozvoj odborného školství se vzdělávací strukturou

V oblasti smluvního a komerčního výzkumu zavedeme

odpovídající aktuálním i budoucím požadavkům trhu

jasné motivační prvky pro organizace, které realizují

práce.

smluvní výzkum a spolupracují s podnikovou sférou

- podpora vybraných technických oborů prostřednictvím

Iniciujeme diskusi o vzniku mezinárodního výzkumného

stipendií pro žáky.

pracoviště, ve kterém by středoevropské státy

Upravíme systém financování vysokých škol tak, aby

spolupráci.

soustředily své nejlepší výzkumné kapacity ke vzájemné
více zohledňoval kvalitu vzdělávacích aktivit.
Kultura
- omezený počet prestižních institucí, které budou

moderní nástroje grantových řízení, aby zájemci byli více

poskytovat postgraduální vzdělávání plně

motivováni ke spolufinancování kulturních aktivit.

konkurenceschopné a viditelné v mezinárodním kontextu
za úzkého propojení výzkumu a výuky.

-přesná pravidla pro poskytování dotací v kultuře.

- efektivní systém stipendií a půjček, umožňující

-nový památkový zákon (shoda s ODS)

financovat všechny náklady na vzdělání tak, aby žádný
talent nebyl ztracen ze sociálních důvodů. (shoda s ODS)

-nový zákon ke správě a využívání kulturních památek
v majetku státu jinými subjekty.

Zavedeme osobní motivaci studenta (školné) jako
součást zmíněných nákladů na vzdělání. (shoda s VV)
ODS
Vláda bude podporovat všechny iniciativy celoživotního

Školství

vzdělávání

- povinná výuka angličtiny nejpozději od 3. třídy.

Jednotlivé studijní obory vysokých škol by měly být

Kvalitu maturitního studia zajistíme podporou společné

hodnoceny také zahraničními experty, a to zejména z

části maturitní zkoušky jako kritéria přijetí na vysoké

hlediska jejich kvality, praktického uplatnění a

školy. V učňovském školství podpoříme jednotnou

úspěšnosti absolventů.

závěrečnou zkoušku ve spolupráci se zaměstnavateli.
Zavedeme systém hodnocení úspěšnosti škol.

Věda a výzkum

Ponecháme možnost přijímacích zkoušek na více
středních škol.

- pravidelné hodnocení kvality výzkumu mezinárodními
vědeckými panely (shoda s ODS)

Zavedeme výhodné studijní půjčky, umožňující studovat
každému a splatné až po ukončení studia. (shoda s TOP

- financování výzkumných organizací na základě kvality

09)

výsledků. Vláda předloží systém výkonnostních smluv,
ve kterých se organizace zaváží naplnit předem

Zavedeme studijní spoření, které sníží náklady studentů

stanovené, vzájemně odsouhlasené a ověřitelné

v průběhu studia. (shoda s TOP 09)

kvalitativní a kvantitativní parametry, které se zakotví
do smluvního vztahu. (shoda s ODS)

Zřídíme stipendijní fond pro vynikající české studenty
na špičkových zahraničních univerzitách.

- vyšší míra autonomie
Příspěvek zaměstnavatele na studijní spoření dětí jeho
Podpoříme posun k profesionálnímu řízení vědeckých

zaměstnanců bude daňově odčitatelným výdajem

institucí, kdy se na vedení ústavů a vysokých škol budou

a osvobozeným příjmem zaměstnance.

podílet i profesionální manažeři či lidé se zahraniční
zkušeností.

V případě, kdy se zaměstnavatel rozhodne hradit
za studenta školné na soukromé vysoké škole, bude

Změny musí doznat rovněž státní řízení agend výzkumu

tento výdaj daňově uznatelný.

Věda a výzkum

garantuje dlouhodobou koncepci školství a neopouští
svoji funkci s ministrem či pádem vlády.

Zaměříme na to, aby finance na výzkum
a vývoj šly těm nejlepším institucím a vědcům dle

- nástupní učitelské minimum 20 tisíc korun pro učitele

měřítek světových univerzit. (shoda s TOP 09)

MŠ, ZŠ a SŠ

Daňovými nástroji podpoříme motivaci firem a univerzit

Zvýšíme platy učitelů o 5 tisíc korun, ovšem za

k vzájemně výhodné spolupráci v oblasti aplikovaného

podmínky zavedení srovnávacích zkoušek na ZŠ (na

výzkumu a zavádění inovací.

konci 5. a 9. ročníku) a státních maturit na SŠ.

Kultura

- funkční období ředitele na 5 let, ředitel může ve své

- využití fondů Evropské unie.

funkci působit maximálně 3 funkční období

Peníze ze státního rozpočtu budou směřovat na obnovu

Zbývající 1 mld. korun investujeme do povinného

památek podle jasných pravidel a bez ohledu na formu

vzdělávání pedagogických pracovníků.

vlastnictví. (shoda s VV)
- úspěšné složení maturity = zvýhodnění při přijímání na
Zrovnoprávníme vztah vlastníků památek a státu při

VŠ

zachování standardu ochrany, což pomůže rychlejší
obnově památek. (shoda s TOP 09)

Podpora celoživotního vzdělávání, podpora e-learningu
0,5 mld. korun z celkového počtu 10 mld. korun z

Transparentní a efektivní zákon o památkové péči.

ministerstva obrany přesunutých do školství budeme

přijetí nového památkového zákona s důrazem na

investovat do boje se šikanou, kyberšikanou, pedofilií,

transparentnost, předvídatelnost a efektivnost státní

drogami a vandalstvím.

památkové péče
Rozšíříme výuku informatiky o bezpečnou práci
Převedení agendy cestovního ruchu po zrušení

s internetem

Ministerstva pro místní rozvoj na rezort kultury
0,5 mld. věnujeme na projekty sociální intervence
Cílem vlády je uzavřít do konce volebního období otázku

2 mld. korun věnujeme na posílení financování VŠ a

vyrovnání mezi církvemi a státem tak, aby církve mohly

vědy a výzkumu. Prosazujeme:

své poslání plnit nezávisle na státu.
Podporováno bude přednostně takové využití kulturních
památek, které zajistí jejich zpřístupnění a využití např.
pro turistický ruch, bydlení a veřejné kulturní služby.
Chceme rozvinout právní stimulaci podpory kultury
občany i firmami (mecenášství)
Dokončíme transformaci vztahu státu s církvemi a
náboženskými společnostmi. (shoda s TOP 09 i VV)

-nástupní platové minimum pro učitele na VŠ ve výši 25
tisíc korun
- odložené školné na VŠ – absolvent ho bude platit
zpětně, pokud bude po absolvování VŠ pobírat vyšší plat
než je průměrná mzda. Na technických fakultách se
bude platit zpětně jen 50 % školného. Pokud student
překročí délku studia (od započatého 8. roku studia),
bude školné platit ihned.
- efektivnější čerpání fondů EU pro vědu a výzkum a
výzkumná pracoviště přímo na VŠ.
Kultura

Věci veřejné

-vyvážené udělování grantů.

Školství

-financování v podobě daňových asignací na kulturu

Posílíme rozpočet Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy o 10 mld. korun, finanční prostředky

-stanovení ročního příspěvku církvím na údržbu kostelů.

přesuneme z resortu obrany.
-účinný a transparentní způsob ochrany památek.
- státní sekretář jmenován prezidentem republiky, který

Budeme prosazovat, aby odborná stanoviska expertů

měla rozhodující slovo nad stanovisky úředníků. (shoda

prodloužení ochranné doby autorského díla ze 70 let na

s ODS)

90 let.

Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví

- vícezdrojové financování kultury, za významné v tomto

V souvislosti s vypořádáním majetku církvím rovněž

ohledu považujeme sponzorské dary.

uplatnit možnost daňové asignace pro obě pásma.
(shoda s ODS i TOP 09)

Životní prostředí, zemědělství, venkov
TOP 09
Vláda se zaměří na podporu konkurenceschopnosti

Vzhledem k velké rozdrobenosti soukromých a obecních

zemědělství, jeho orientaci na zachování tradičního rázu

lesů vláda připraví podmínky pro sdružování drobných

krajiny, podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství,

lesních majetků.

ochranu před povodněmi i suchem.
Vláda se zaměří na vytvoření rovných příležitostí pro
Vláda podpoří výrobu potravin se speciálními vlastnostmi

podnikání a služby na státním lesním majetku a podpoří

nebo s přidanou hodnotou (bioprodukty, regionální

výkon lesnických prací prostřednictvím privátní

potraviny atd.).

podnikatelské sféry.

- rovné a spravedlivé postavení českého zemědělství

Státní správa lesů v ČR nemá svou byrokratickou úrovní

srovnatelné s ostatními státy Evropské unie. (shoda

obdoby v žádné evropské zemi…. Proto vláda navrhne

s ODS a VV)

reformu, která bude směřovat k soustředění kompetencí
do jednoho subjektu.

- ekologizace zemědělských i průmyslových technologií
-nový zákon o rozpočtovém určení daní. (shoda s ODS)
Podpoříme technologie výroby energie z obnovitelných
zdrojů a zvyšování jejich podílu na celkové výrobě

Zvýšíme finanční motivaci obecních zastupitelstev na

energie.

příznivém podnikatelském prostředí v obci.

Zavedeme opatření k ochraně půdního fondu, např.

Pro příští fiskální periodu EU předpokládá vláda

zvýšením poplatku za vynětí pozemku ze zemědělského

vyjednání výrazně jednoduššího systému operačních

půdního fondu.

programů a čerpání finančních prostředku z nich.
Současný počet 24 programů je neblahým dědictvím,

Zjednodušíme stavební řád a správní řízení pro případy

které významně komplikuje rychlé a efektivní čerpání

drobných staveb s pozitivním vlivem na životní prostředí.

finančních prostředků z EU. (shoda s ODS)

(shoda s ODS)
- posílení rozhodovacích pravomocí obecních
Vláda uplatní programy pro výstavbu čistíren odpadních

zastupitelstev: Vláda navrhuje zrušit porodné jako

vod a kanalizací v malých obcích, také další budování

netestovanou sociální dávku, Vláda předloží nový

protipovodňových opatření, suchých poldrů apod.

loterijní zákon, který významně posílí regulační
pravomoci i vlastní příjmy obcí v této oblasti. Vláda chce

Zahájíme přípravu III. etapy realizace protipovodňových

změnit současný stav faktické „neodvolatelnosti" ředitelů

opatření.

základních škol.

Vláda vypracuje nové zásady státní lesnické politiky,

Navrhneme přímou volbu starostů, primátorů a přímou

které se budou opírat o rovný přístup k vlastnictví,

volbu prezidenta republiky.

politiku rovných příležitostí a hospodářské soutěže a
racionální, nebyrokratickou státní správu lesů.

Životní prostředí
Vláda považuje za prioritní:

Vláda přehodnotí koncepce vzniklé nahodilým

• výrazně zlepšit a posílit územní plánování opřené o vůli

rozhodnutím managementu státních podniků.

občanů (shoda s VV)

• zabránit prudkému úbytku zemědělské půdy a

zemím v oblasti ochrany životního prostředí i s

přírodních ploch a živelnému rozšiřování skladových a

globálními problémy (ochrana klimatu, přírodní bohatství

jiných ploch do volné krajiny místo využití

planety).

zdevastovaných průmyslových areálů (brownfieldů)
(shoda VV)

Prioritami vlády bude:

• podporovat úpravy a hospodaření v krajině, které

• aktivně spoluutvářet evropské normy a koncepce na

povedou k zadržení vody a budou sloužit jako

ochranu životního prostředí

protipovodňová opatření a podstatně omezí vodní a

• podporovat a účastnit se mezinárodních programů na

větrnou erozi půdy, formou komplexních pozemkových

zlepšování životního prostředí v Evropě i ve světě, být

úprav, realizací územních systémů ekologické stability

aktivní v příhraniční spolupráci se sousedními státy

• klást důraz na obecnou ochranu přírody mimo

• zohledňovat v zahraniční politice oblast životního

vyhlášená chráněná území a zachování zeleně

prostředí a mezinárodní rozvojové pomoci

• podporovat šetrné hospodaření v lesích založené na
výsadbách smíšených kultur odolných proti patogenům i

ODS

klimatickým vlivům. Ke kvalitě života patří péče o čistotu

Narovnání práv vlastníků a nájemců. Nedílnou součástí

ovzduší, potravin, vody, ochranu před hlukem,

tohoto kroku je i spravedlivé majetkové vyrovnání mezi

zachování čistého a příjemného městského či vesnického

státem a církvemi a oprávněnými a povinnými osobami.

prostředí, nezávadné nakládání s odpady komunálními i

Za nezbytnou podmínku rozvoje venkova

nebezpečnými. Patří sem i ochrana před účinky

považujeme zpřístupnění zemědělských pozemků

nebezpečných chemikálií.

oprávněným vlastníkům a privatizaci zbylé půdy v
majetku státu. (shoda s VV)

Prioritami vlády bude:
• zaměřit se v ochraně ovzduší na opatření proti jeho

Pro ODS je důležitou podmínkou rozvoje venkova

znečišťování vlivem dopravy a využít všechny nástroje

vytváření nových pracovních příležitostí a zvyšování

na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské

příjmu obcí včetně změny rozpočtového určení daní.

dopravy a budování záchytných parkovišť a obchvatů
(shoda s ODS)

ODS hodlá ve své zemědělské politice podporovat

• zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného

konkurenceschopnost všech forem podnikání

ovzduší na zdravotní stav s cílem omezit používání

v zemědělství a lesnictví se zvláštním zřetelem na rozvoj

nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích

malého a středního podnikání a perspektivu rodinných
farem.

Vláda se jednoznačně hlásí k myšlence trvale
udržitelného rozvoje, která znamená harmonické

Přesměrování plošných dotací na programy rozvoje

provázání hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti

venkova. V souladu s trendy Evropské unie budeme

a starosti o kvalitu života s péčí o přírodu a přírodní

podporovat myšlenku dotací do zemědělství jako plateb

zdroje. Zdůrazňuje, že je třeba zachovat současné

za zajištění veřejného zájmu, kterým je obecně péče o

hodnoty přírodní a kulturní nejméně na současné úrovni,

krajinu a životní prostředí. Prostředkem k tomu je podle

bez ohledu na výkyvy hospodářských cyklů. Vláda vidí v

nás přesměrování podstatné části dosavadních plošných

ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k

dotací na programy rozvoje venkova.

ekonomickému rozvoji.
Také na půdě Evropské unie i Světové obchodní
Prioritami vlády bude:

organizace (WTO) hodláme usilovat o politiku s minimem

• prosazovat všechny kategorie úsporných energetických

omezení a regulací a podporovat další liberalizaci

opatření a efektivní technologie v oblasti využití různých

světového agrárního obchodu. Jsme pro zrušení

druhů energie (shoda s ODS)

exportních dotací prohlubujících problémy rozvojového

• podporovat získávání energie z vyváženého

světa. (shoda s VV)

energetického mixu z jednotlivých zdrojů včetně
alternativních a jaderných s ohledem na dopady na

Hlavním cílem ODS na půdě Evropské unie byla již v

životní prostředí a energetickou bezpečnost

době předsednictví změna výpočtu dotačních podpor pro

• podporovat primární třídění odpadů a všechny druhy

zemědělce tak, aby byl spravedlivý pro všechny členské

jejich využívání materiálového i energetického

země. (shoda s TOP 09 i VV)

• podporovat nové technologie, výzkum, vývoj a
inovace. Vláda se s ohledem na členství v Evropské unii
hlásí k odpovědnosti související s pomocí rozvojovým

Součástí změn společné zemědělské politiky,

které podporujeme, je zákaz všech specifických úlev,

městech. Kde to podmínky umožní, prosazujeme

výjimek a opatření zvýhodňujících původní členské země

„zjednosměrnění“ ulic, aby tak vznikly víceproudé

oproti novým členům Unie. (shoda s TOP 09 i VV)

kapacitní komunikace. (shoda s TOP 09)

Zjednodušíme administrativu při rozdělování
strukturálních fondů. Prosazujeme zavedení
přechodného období tak, aby Česká republika mohla
čerpat evropské fondy i po roce 2013. Zajistíme, že ČR
dostane prostor pro dobudování vodohospodářské
infrastruktury. (shoda s TOP 09)
Elektronizace veřejné správy. Budeme podporovat
systematické zavádění informačních a komunikačních
technologií ve veřejné správě.
Jednodušší stavební zákon. Předložíme do Poslanecké
sněmovny velkou novelu stavebního zákona. Usnadníme
tak život všem stavebníkům a odstraníme hlouposti,
které se do zákona dostaly za vlády sociální demokracie.
(shoda s TOP 09)
Omezíme přerozdělování, nahradíme nenárokové
dotace ze státního rozpočtu a převedeme je přímo obcím
a městům. V následujícím období navýšíme příjmy všech
kategorií obcí změnou zákona o rozpočtovém určení
daní. (shoda s TOP 09)
Zajistíme plné profinancování přeneseného výkonu státní
správy.

Životní prostředí
Energetické úspory.
Plynulá a čistá doprava.
Ekologicky čisté energie. (shoda s TOP 09)
Klimatické změny. Česká republika nemůže v globálním
měřítku případnou klimatickou změnu ovlivnit, je
však její povinností se chovat zodpovědně a zejména
zabránit plýtvání energií.
Podporujeme financování „zelených projektů“ nejen
v rámci operačního programu. Životní prostředí, ale
v rámci všech dalších operačních programů, které to
umožňují. Ekonomicky chceme zvýhodnit zavádění
technologií šetrných k životnímu prostředí, zejména
technologií s nízkými energetickými a materiálovými
nároky.
Rozvoj krajů a obcí. Územní plánování musí být

Věci veřejné
-produkce zdravých potravin
- vyrovnání podmínek pro čerpání dotací na evropském
trhu (shoda s ODS i TOP 09)
- snižování přerozdělených prostředků v rámci Společné
zemědělské politiky EU. (shoda s ODS)
Nesouhlasíme se skrytými podporami zemědělců, kteří
dováží svou produkci do České republiky.
Požadujeme snížení bariér obchodu se zemědělskými
produkty. (shoda s ODS)
- dohled EU na to, aby dovážené potraviny odpovídaly
standardům a normám EU.
- přímý prodej potravin a zemědělských produktů
českým spotřebitelům,
Podpoříme rozvoj ekofarem
- nepotravinářské užití zemědělské produkce
- větší vymahatelnost zákonů a zamezíme obcházení
zákonů při informování zákazníka.
Sloučíme Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo
životního prostředí a vytvoříme jedno Ministerstvo
zemědělství a životního prostředí
Prosazujeme pozemkové vyrovnání do roku 2013 (shoda
s ODS)
-informace týkající se vypsaných projektů, které by
sloužily k rozvoji venkova a zemědělství, budou uvedeny
na jednom místě.
Omezíme náhlé změny pro čerpání dotací během
pětiletých programových cyklů.

nástrojem harmonického rozvoje obcí a měst a jejich
začlenění do krajiny.
Podporujeme výstavbu městských obchvatů a okruhů –
odklon dopravy z center měst významně sníží náklady
na údržbu silnic, zkvalitní životní prostředí ve městech,
zrychlí dopravu a omezí počet nehod a zraněných ve

Životní prostředí
Ovzduší
Nový zákon o ochraně ovzduší, který sníží maximálně
přípustné lokální koncentrace emisí, stanoví možnost

určení nízkoemisních zón a legislativně upraví emise z

- Podporujeme širší zapojení a spolupráci odborně

malých zdrojů.

zaměřených institucí a občanských iniciativ v rámci

- Zavádění nízkoemisních technologií a paliv v komunální

legislativních procesů. (shoda s TOP 09)

dopravě, pokračující finanční podporu úsporných

- Podporujeme vyhlašování dalších chráněných území,

opatření, výměny kotlů a zateplování.

kterému musí předcházet všeobecná shoda dotčených
stran. Politická síla musí v tomto zastávat racionální a

Voda

konsenzuální přístup nikoliv intervence zájmových

Podporujeme zrychlení a zjednodušení racionálního

skupin.

využití fondů EU k podpoře opatření zlepšujících

- Odmítáme finančně nákladné a bezdůvodné

přirozené funkce vodních toků (čistírny odpadních vod,

rekultivace. Některé pozůstatky lidské činnosti (lomy,

rybí přechody, přírodě blízké úpravy vodních toků

výsypky) ponechané samovolnému vývoji tvoří ideální

snižující dopady povodní).

stanoviště pro chráněné druhy rostlin a živočichů.

- Odmítáme realizace vodohospodářských projektů

- Podporujeme směrování dotačních programů

přehrad a vodních cest bez zdůvodnění reálného

dotčených resortů (Ministerstvo životního prostředí,

ekonomického efektu, veřejného zájmu a vyřešení střetů

Ministerstvo zemědělství) do podpory obnovy přirozené

na úseku ochrany přírody a krajiny.

druhové skladby v lesích.
- Prosazujeme vyloučení velkoplošného vápnění a

Půda

hnojení lesů a naopak podporu maloplodých metod

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,

hospodaření zaměřených na heterogenitu lesního

která musí znevýhodnit zábory a likvidaci nejkvalitnější

prostředí.

zemědělské půdy. (shoda s TOP 09)

- Podporujeme legislativní změny vedoucí k upravení

- Maximální transparentnost, ekologickou a ekonomickou

početních stavů zvěře v lesích bez ohledu na emoce a

efektivitu při odstraňování starých ekologických zátěží.

lobbismus, který tato problematika vyvolává.
- Prosazujeme změnu trestního zákona v zavedení

Odpady

přísnějšího postihu za pytláctví tak, aby bylo opět

Zjednodušení legislativy (komplikovaná administrativa,

klasifikováno přímo jako trestný čin.

nedostatky v kategorizaci odpadů a nakládaní s
vybranými odpady), průhledné financování a
demonopolizování systému nakládání s odpady.
Recyklační poplatky nesmí končit u několika
zprostředkovatelů, ale cíleně u zpracovatelů odpadů.
- Využití programu podpory podnikatelských subjektů
zabývajících se zpracováním druhotných surovin. Zatím
odpad sice vytřídíme, ale omezeně recyklujeme a
převážně hromadíme na skládce.
- Je nutné umožnit domácnostem skrze povinnost obcí
třídit hlavní druhy odpadů včetně bioodpadů.
Ochrana přírody a krajiny
Odmítáme návrhy na omezení práva občanů efektivně se
podílet na rozhodování o investičních projektech
dotýkajících se životního prostředí v jejich okolí.
- Prosazujeme ochranu přírody, která zajistí pestrost
přírodních stanovišť, jejich přirozený vývoj, možnost
uplatnění aktivního managementu a adekvátní
zpřístupnění veřejnosti.
- Prosazujeme větší vstřícnost státu v systému náhrad
škod, ušlých zisků a omezení způsobených chráněnými
živočichy a výskytem chráněných rostlin.
- Podporujeme společnou strategii péče o krajinu
(zástavba, zalesňování apod.) koordinující činnost
jednotlivých ministerstev.

