VOLEBNÍ PROGRAM
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 spoření drobných investorů,
• zvýšení a sjednocení limitu odpočtu ze základu daně na veřejně
prospěšné účely.
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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

VÍME,
KAM
JDEME
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 ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj.
Prosazujeme co nejvyšší míru transparentnosti samospráv, např.
povinné zveřejňování veškeré rozpočtové dokumentace (rozklikávací rozpočty) a smlouvy ve veřejném sektoru (registr smluv).
Prosazujeme přímou volbu starostů jako prostředek přímé demokracie 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
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Budeme důsledně hájit demokratický rámec našeho státu, který
nemůže být ohrožován ani populistickými a mocichtivými „spasiteli“, 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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