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ze zemí EU. Samozřejmě však budeme prosazovat naše návrhy 
daňových změn z roku 2011:
• sjednocení základů daně z příjmů fyzických osob, zdravotního 

a sociálního pojištění,
• progresivní odpočet výdajů na výzkum a vývoj ze základu daně 
• osvobození od daně z dividend jako podporu dlouhodobého spo-

ření drobných investorů,
• zvýšení a sjednocení limitu odpočtu ze základu daně na veřejně 

prospěšné účely.

Podnikatelé nejsou paraziti
Trvalým motorem hospodářského růstu nemohou být veřejné 
výdaje. Ty mohou představovat pouze krátkodobý impulz. Trvalý 
růst, zejména pak tvorbu nových pracovních míst, zajistí pouze 
soukromé investice a individuální tvořivost podnikatelských 
subjektů. 
Stát může přispět k rozvoji ekonomiky vytvářením stabilního 
právního a daňového prostředí a omezením byrokratické zátěže na 
nezbytnou míru. To nejlepší, co stát může udělat pro podnikatel-
ské prostředí, je překážet mu co nejméně. 
Českou proexportně orientovanou ekonomiku budeme i nadále 
podporovat všemi dostupnými nástroji - zejména poskytováním 
zvýhodněných úvěrů do perspektivních teritorií, pojišťováním 
úvěrových rizik a účinnou diplomacií.

PATŘÍME DO EVROPY, NE NA VÝCHOD
Zahraniční politika musí usilovat o posílení našeho hlasu v EU 
a prosazování našich specifi ckých zájmů. Dodržování našich 
závazků, které pro nás plynou z členství v EU i z členství v NATO, 
pokládáme za samozřejmost, která garantuje především naši 
prosperitu a bezpečí. 
V bilaterálních vztazích klade TOP 09 na první místo svých priorit 
udržování dobrých sousedských vztahů. Jsme si vědomi, že 
zejména se Slovenskem, ale i s ostatními sousedními zeměmi nás 
pojí společná kultura i společné dějiny. 
Ruská federace je potenciálně významným ekonomickým partner-
em. Její politický režim se však vyznačuje určitými autoritativními 
rysy a ne zcela srozumitelným právním prostředím, což musí naši 
diplomacii vést ke zvýšené pozornosti. 

Nezávislost soudů je nedotknutelná 
TOP 09 bude prosazovat tradiční hodnoty v justici tak, aby 
navrátila lidem důvěru v právní stát. Nezbytnou podmínkou 
řádného fungování justice je stabilní a přehledný právní řád. Právo 
musí sloužit jako srozumitelný soubor pravidel, která se nemění Celý program je ke stažení na www.top09.cz

každý den a přinášejí do běžného života občanů i společností 
dostatečnou právní jistotu. 
Budeme prosazovat zákon o státním zastupitelství, který bude 
garantovat ochranu práv a svobod občana a chránit ho před 
možnou zvůlí. V této souvislosti lze uvažovat o zavedení institutu 
vyšetřujícího soudce.

Boj s korupcí nekončí
Korupce zasahuje do všech sfér veřejného života, nevyhýbá se 
bohužel ani policii a státním zástupcům a je schopna dosáhnout 
až do soudních síní. TOP 09 chce lidem vrátit důvěru v právní stát, 
víru v to, že se slušnost vyplácí a krást není normální. 

Levný a transparetní stát 
Chceme dál snižovat náklady a zvyšovat efektivitu veřejné správy. 
Budeme proto prosazovat vznik ministerstva hospodářství, které 
převezme většinu agend zrušeného ministerstva dopravy i minis-
terstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj. 
Prosazujeme co nejvyšší míru transparentnosti samospráv, např. 
povinné zveřejňování veškeré rozpočtové dokumentace (rozkliká-
vací rozpočty) a smlouvy ve veřejném sektoru (registr smluv). 
Prosazujeme přímou volbu starostů jako prostředek přímé de-
mokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejné záležitosti. 

Politická kultura
Budeme usilovat o obnovení politiky, která se zaměřuje na 
dlouhodobé zájmy celku, nikoli výhradně na zájmy některé části 
společnosti. Budeme proto hledat řešení věcná a odborná, ne 
krátkodobě výhodná pro zisk hlasů v příštích volbách. 
Budeme se snažit probouzet v lidech aktivní zájem o kultivaci 
života v celé společnosti. Příčinu většiny problémů vidíme ve své-
volném zneužívání svobody. Obnova lidské cti, která stojí a padá 
s osobní zodpovědností, je podle našeho názoru jedinou cestou 
ze současné krize.
Budeme důsledně hájit demokratický rámec našeho státu, který 
nemůže být ohrožován ani populistickými a mocichtivými „spa-
siteli“, ani mistry právních kliček a jejich hříčkami se slovy zákona. 
Tím totiž může být ohrožena, a dokonce ztracena naše svoboda 
i samostatnost, jejichž cena se nepočítá v penězích ale v lidském 
utrpení.
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Co Evropský parlamEnt udělal  
v období 2009–2014?

Pro posílení práv občanů v EU:

–  Prosadil čtrnáctidenní lhůtu na odstoupení od smlouvy, 
během níž si spotřebitelé mohou rozmyslet obchod, který 
uskutečnili na dálku. 

–  Posílil práva pacientů vyhledávajících lékařskou péči v jiné 
zemi EU stanovením nároku na úhradu nákladů na zdravotní 
péči ve stejné výši, jako kdyby byli léčeni ve vlastní zemi. 

–  Schválil nové předpisy o označování potravin s cílem pomoci 
spotřebitelům zvolit si na základě dostatečných informací 
zdravější variantu.

–  Vynutil si výrazné snížení nákladů na volání do/ze zemí EU 
stanovením horních cenových limitů pro poplatky za roaming 
a prosazuje jejich úplné zrušení od r. 2016.

–  Posílil práva cestujících v letecké a autobusové dopravě zavede-
ním práva na náhradu jízdného a odškodnění v případě zpoždění.

–  Zavedl odpovědnost prodávajícího za poškození zboží během 
přepravy.

–  Usnadnil přístup zákazníků k nezávislé mediaci ve sporech 
s obchodníky a tím umožnil vyhnout se zdlouhavým a náklad-
ným soudním sporům. 

Pro usnadnění podnikání v EU:

–  Ochránil malé podniky před pozdním proplácením faktur naří-
zením termínu 30denní splatnosti v celé EU.

–  Prosazuje použití elektronického podpisu i přeshraničně a vy-
tváření „inovačních partnerství“ v rámci zadávání veřejných 
zakázek, což nabídne dodavatelským firmám větší svobodu 
při prosazování inovativních řešení.

–  Prosadil nový jednotný patent EU, platný v 25 zúčastněných 
členských státech, který snižuje cenu patentu v EU o 85 %.

Pro stabilnější finanční trhy:

–  Aktivně vytvářel nové struktury dohledu pro oblast finančních 
služeb

–  Stál v čele výzvy k přijetí silného evropského mechanismu pro 
řešení problémů bank potýkajících se s obtížemi. 

–  Byl hlavním zastáncem stanovení horní hranice pro odměny 
bankéřů s cílem omezit nadměrně rizikové finanční operace. 

–  Omezil vliv ratingových agentur.

Pro lepší budoucnost mladých v Evropě:

–  Zasadil se o nový program ERASMUS+, který sloučil všechny 
stávající mládežnické programy EU v oblasti vzdělávání, odbor-
né přípravy a sportu. Rozpočet nového programu je o 40 % více 
než v současnosti.

–  Přišel jako první s návrhem systémů záruk zaměstnání, vzdě-
lávání nebo odborného školení pro mladé lidi. 

–  Schválil omezení výroby a prodeje tabákových výrobků s cí-
lem ochránit nekuřáky a začínající mladé kuřáky.

Pro zdravější životní prostředí a tím i vyšší  
kvalitu života:

–  Schválil snížení emisí oxidu uhličitého z nových osobních au-
tomobilů a lehkých užitkových vozidel, což omezí dopad sil-
niční dopravy na ovzduší a zároveň zlepší palivovou účinnost.

–  Schválil povinné označování domácích spotřebičů energetic-
kými štítky, což pomůže spotřebitelům posoudit náklady na 
jejich provoz. 

–  Neuzákonil možnost pěstování geneticky modifikovaných 
plodin, ale ponechal na zemích EU, aby se samy rozhodly, zda 
tyto plodiny budou či nebudou pěstovat.
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daňových změn z roku 2011:
• sjednocení základů daně z příjmů fyzických osob, zdravotního 

a sociálního pojištění,
• progresivní odpočet výdajů na výzkum a vývoj ze základu daně 
• osvobození od daně z dividend jako podporu dlouhodobého spo-

ření drobných investorů,
• zvýšení a sjednocení limitu odpočtu ze základu daně na veřejně 

prospěšné účely.

Podnikatelé nejsou paraziti
Trvalým motorem hospodářského růstu nemohou být veřejné 
výdaje. Ty mohou představovat pouze krátkodobý impulz. Trvalý 
růst, zejména pak tvorbu nových pracovních míst, zajistí pouze 
soukromé investice a individuální tvořivost podnikatelských 
subjektů. 
Stát může přispět k rozvoji ekonomiky vytvářením stabilního 
právního a daňového prostředí a omezením byrokratické zátěže na 
nezbytnou míru. To nejlepší, co stát může udělat pro podnikatel-
ské prostředí, je překážet mu co nejméně. 
Českou proexportně orientovanou ekonomiku budeme i nadále 
podporovat všemi dostupnými nástroji - zejména poskytováním 
zvýhodněných úvěrů do perspektivních teritorií, pojišťováním 
úvěrových rizik a účinnou diplomacií.

PATŘÍME DO EVROPY, NE NA VÝCHOD
Zahraniční politika musí usilovat o posílení našeho hlasu v EU 
a prosazování našich specifi ckých zájmů. Dodržování našich 
závazků, které pro nás plynou z členství v EU i z členství v NATO, 
pokládáme za samozřejmost, která garantuje především naši 
prosperitu a bezpečí. 
V bilaterálních vztazích klade TOP 09 na první místo svých priorit 
udržování dobrých sousedských vztahů. Jsme si vědomi, že 
zejména se Slovenskem, ale i s ostatními sousedními zeměmi nás 
pojí společná kultura i společné dějiny. 
Ruská federace je potenciálně významným ekonomickým partner-
em. Její politický režim se však vyznačuje určitými autoritativními 
rysy a ne zcela srozumitelným právním prostředím, což musí naši 
diplomacii vést ke zvýšené pozornosti. 

Nezávislost soudů je nedotknutelná 
TOP 09 bude prosazovat tradiční hodnoty v justici tak, aby 
navrátila lidem důvěru v právní stát. Nezbytnou podmínkou 
řádného fungování justice je stabilní a přehledný právní řád. Právo 
musí sloužit jako srozumitelný soubor pravidel, která se nemění Celý program je ke stažení na www.top09.cz

každý den a přinášejí do běžného života občanů i společností 
dostatečnou právní jistotu. 
Budeme prosazovat zákon o státním zastupitelství, který bude 
garantovat ochranu práv a svobod občana a chránit ho před 
možnou zvůlí. V této souvislosti lze uvažovat o zavedení institutu 
vyšetřujícího soudce.

Boj s korupcí nekončí
Korupce zasahuje do všech sfér veřejného života, nevyhýbá se 
bohužel ani policii a státním zástupcům a je schopna dosáhnout 
až do soudních síní. TOP 09 chce lidem vrátit důvěru v právní stát, 
víru v to, že se slušnost vyplácí a krást není normální. 

Levný a transparetní stát 
Chceme dál snižovat náklady a zvyšovat efektivitu veřejné správy. 
Budeme proto prosazovat vznik ministerstva hospodářství, které 
převezme většinu agend zrušeného ministerstva dopravy i minis-
terstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj. 
Prosazujeme co nejvyšší míru transparentnosti samospráv, např. 
povinné zveřejňování veškeré rozpočtové dokumentace (rozkliká-
vací rozpočty) a smlouvy ve veřejném sektoru (registr smluv). 
Prosazujeme přímou volbu starostů jako prostředek přímé de-
mokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejné záležitosti. 

Politická kultura
Budeme usilovat o obnovení politiky, která se zaměřuje na 
dlouhodobé zájmy celku, nikoli výhradně na zájmy některé části 
společnosti. Budeme proto hledat řešení věcná a odborná, ne 
krátkodobě výhodná pro zisk hlasů v příštích volbách. 
Budeme se snažit probouzet v lidech aktivní zájem o kultivaci 
života v celé společnosti. Příčinu většiny problémů vidíme ve své-
volném zneužívání svobody. Obnova lidské cti, která stojí a padá 
s osobní zodpovědností, je podle našeho názoru jedinou cestou 
ze současné krize.
Budeme důsledně hájit demokratický rámec našeho státu, který 
nemůže být ohrožován ani populistickými a mocichtivými „spa-
siteli“, ani mistry právních kliček a jejich hříčkami se slovy zákona. 
Tím totiž může být ohrožena, a dokonce ztracena naše svoboda 
i samostatnost, jejichž cena se nepočítá v penězích ale v lidském 
utrpení.
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vybrané priority programu 
top 09 pro Evropské volby

Nevidíme svět očima „My – Oni“. Evropa jsme my a vše, co se 
v ní děje, nás ovlivňuje. Aby se nerozhodovalo o nás bez nás, 
musíme sedět u stejného jednacího stolu a znít tam silným 
hlasem. Neobejdeme se přitom bez spojenců, kterých máme 
ze všech českých stran díky partnerství s Evropskou lidovou 
stranou nejvíce. 

Méně je někdy více: odmítáme ochranářský 
přístup

Budeme dbát na to, aby EU nebyla při tvorbě norem a zákonů 
přehnaně aktivní, aby nezacházela příliš daleko a nesnažila se 
chránit občany i tam, kde o to nestojí a vede to jen k nadměr-
ným nákladům. Zkrátka aby nepřinášela v konečném důsledku 
více škody než užitku.

Sociální blahobyt si musíme odpracovat

Odmítáme názor, že na výši dluhů nezáleží a není třeba je splá-
cet. Na evropský sociální model si musíme vydělat, a ne si na 
něj půjčovat a sobecky tak zatěžovat příští generace.

Evropské prostředky musíme 
vynakládat hospodárně

Rozpočet EU musí být úsporný a jeho výdaje orientovány a efek-
tivně vynakládány na podporu hospodářského růstu a vznik 
nových pracovních míst. Jsme zastánci daňové suverenity člen-
ských států v sazbách přímých daní, zejména daní z příjmů.

Chceme přijmout euro, jakmile budeme 
připraveni

Výhledový vstup do eurozóny považujeme s ohledem na naši ma-
lou a otevřenou ekonomiku za přínosný. Je ale třeba jej načasovat 
na okamžik, kdy na něj budeme po všech stránkách připraveni. 
Podmínkou je, aby situace v eurozóně byla stabilizovaná a nová 
pravidla jejího fungování řádně prověřena. Přípravu na přijetí eura 

je třeba pojmout odpovědně a zahájit ji v dostatečném časovém 
předstihu. Vynikající příležitost v tomto směru představuje přihlá-
šení se k tzv. Fiskálnímu paktu a k dodržování jeho pravidel. 

Svoboda pohybu v rámci EU musí zůstat 
nedotknutelná

Podpoříme pracovní i studentskou mobilitu formou výměnných 
programů jako je Erasmus. Nedovolíme, aby se svoboda pohy-
bu stala rukojmím nacionalistů a populistů, kteří chtějí uvnitř EU 
stavět již jednou zbourané bariéry.

Chceme posilovat odvahu Evropanů 
podnikat a investovat

Klíčem k oživení evropské ekonomiky je podpora podnikání 
zejména odstraněním zbytečných administrativních překážek. 
Znamená to důraz na zjednodušení zakládání firem, účetních 
pravidel a usnadnění financování začínajících a malých firem.

Budeme bránit vzniku digitálních hranic

Fyzické hranice států už si skoro neuvědomujeme. Vznikají však 
nové – digitální. Podpoříme jednotná pravidla, která umožní 
bezpečné sdílení dat. Svoboda slova na internetu je pro nás 
základní hodnotou.

Ochráníme rovné podmínky na trhu EU pro české 
zemědělce a tradiční české potraviny

Budeme prosazovat rovné podmínky pro české zemědělce 
i ostatní naše podniky na trhu EU. Chceme tak zvýšit naši 
potravinovou soběstačnost a dosáhnout vyšší konkurence-
schopnosti. Budeme motivovat výrobce tradičních a regionálně 
ukotvených výrobků k získání evropských známek kvality. 

Chceme, aby sjednocená Evropa byla zdravým 
místem k životu, ale zelená politika nesmí vést  
ke zvyšování cen energií

Budeme napomáhat prosazení racionálních norem ochrany 
životního prostředí s důrazem na zlepšení kvality ovzduší a vy-
užívat přitom možností daných rozvojem nových technologií.

Chceme v Evropské unii využít historickou 
zkušenost země bývalého sovětského bloku

Zakladatelské země Evropské unie někdy postrádají, například 
při řešení otázek Východního partnerství, dostatek porozumění 
vůči nově připojeným zemím.

Kandidáti TOP 09 a Starostů 
do Evropského parlamentu 2014




