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Billboardy květen
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Roadshow Karel Schwarzenberg
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15:00
16:30
17:15
19:30

Přednáška a diskuse
Tisková konference
Na pivo s Karlem
Na návštěvě u Nezmarů

DK Metropol, Senovážné nám. 2
DK Metropol, Senovážné nám. 2
U černého koníčka, Žižkova 15
Yamaha klub, Na sadech 15
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2 / VEŘEJNÉ ROZPOČTY
Po řadě let výjimečného hospodářského růstu čelíme důsledkům
světové hospodářské krize. Žádná politická strana ani žádná vláda
nemůže věrohodně tvrdit, že krizi jako příčinu dokáže vyřešit. Vláda je
však odhodlána čelit důsledkům krize tím, že provede některá dlouho
odkládaná rozhodnutí, jejichž absence je brzdou, nebo dokonce potenciální hrozbou pro tuzemskou ekonomiku. Krize tak vedle vážných
problémů nabízí i naději přistoupit konečně k uskutečnění reforem, ke
kterým v minulosti nebyl dostatek odvahy a energie.
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Vláda nebude řešit důsledky ekonomické krize na úkor té či oné
společenské skupiny či vrstvy občanů. Rozhodně odmítá ideologické
klišé, které z tzv. bohatých činí viníky chudoby tzv. chudých. Co nabízí,
je kompetence, odvaha a profesionalita, s nimiž chce léčbu našich
dnešních problémů zvládnout. Z krize si přejeme vyjít nikoliv oslabeni,
ale naopak posíleni.

1 / EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ

Fungující tržní prostředí vnímá vláda jako jeden ze základních kamenů
demokratické společnosti. Zdrojem hospodářského růstu nemohou být
veřejné výdaje, zdrojem hospodářského růstu může být pouze lidská
tvořivost a soukromé podnikání. Úlohou státu je nastavení podmínek,
které budou soukromý sektor motivovat k dalšímu rozvoji. Cílem podnikatele je hledání tržních příležitostí a uspokojování potřeb spotřebitelů,
to vše v rámci nastavených pravidel, a to zákonných i etických norem.
Vláda bude trvat na zachování rovných podmínek na trhu, nepřipustí
zvýhodňování jednoho odvětví či konkrétního subjektu na úkor dalších.
Vláda si nebude kupovat levnou popularitu nabízením jednotlivých
dotací či daňových úlev. Bude vytvářet prostředí, kde všechny podnikatelské subjekty mají stejnou příležitost uspět na trhu. V ojedinělých
případech nevyhnutelného zásahu státu bude vláda postupovat na
základě dlouhodobých a jasně definovaných pravidel, nikoli ad hoc.

Česká republika je otevřenou, proexportně orientovanou zemí. Vláda
proto exportu věnuje mimořádnou pozornost. Stávající finanční instituce pro podporu exportu (Česká exportní banka, EGAP) vláda zachová
a v případě potřeby rozšíří jejich úvěrový rámec, aby jej více mohly
využít i malé a střední podniky. K otázce exportu neodmyslitelně patří
zavedení eura. Vstup do eurozóny není možný bez věrohodné finanční
disciplíny státu a dlouhodobě stabilních veřejných rozpočtů. Vláda
se proto, v co nejkratší možné době, dohodne s opozicí na pevném
termínu vstupu do eurozóny, k jehož splnění zaměří všechny nezbytné
organizační i legislativní kroky. Prioritou vlády je důvěryhodnost stanoveného termínu, nikoliv konkrétní datum.

Vláda se bude chovat stejně jako odpovědná rodina či odpovědná firma. Nelze mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy. Je možné
(a někdy dokonce i žádoucí) mít v době krize a hospodářského poklesu
rozpočtové deficity. V době růstu musí však stát být schopen sestavovat rozpočty vyrovnané, nebo dokonce přebytkové. Toho ale naše
země dnes schopna není. Ekonomická krize tak jen odhalila fakt, který
šestiletý mimořádně vysoký ekonomický růst zakrýval: V současné
době utrácíme každý rok na veřejných výdajích minimálně o 80 miliard
korun více, než jsou naše příjmy.
Nejsme chudá země, ale budeme-li takto pokračovat, brzy se chudými
staneme. Dnes má vláda stále ještě prostředky, z nichž může pomáhat
těm nejchudším nebo lidem, kteří se náhle ocitli v nouzi. Pokud se však
naše hospodaření nezmění, nebude to již nadále možné. V určitém
momentu nám jako státu již nemusí nikdo další peníze půjčit, a pak se
všichni ocitneme v ohromných problémech, které nejvíce postihnou ty
chudší.
Změny, které vláda musí udělat, nebudou populární. Jsou však nezbytné a sociálně odpovědné. Současný strukturální deficit veřejných
rozpočtů musí být v dohledném čase zlikvidován tak, aby již při návratu

ke dvouprocentnímu růstu české ekonomiky bylo možné sestavit
vyrovnaný rozpočet. Vyrovnaného rozpočtu je možné dosáhnout pouze
za předpokladu, že vláda provede zásadní změny v těch výdajích státu,
které jsou dnes určeny zákonem, tedy v tzv. mandatorních výdajích.
Bez ohledu na to, jak rychle se bude svět zotavovat z ekonomické krize, je před vládou bezodkladný úkol – v krátké době zlikvidovat zhruba
osmdesátimiliardový strukturální deficit, kterým jsou naše veřejné rozpočty zatíženy. Takové kroky přinesou ovšem nutnost změny v chování
většiny občanů a od Poslanecké sněmovny budou vyžadovat odvahu
a odpovědnost.
Zásadní změny se musí týkat ekonomicko-sociálních systémů, tedy
systému penzijního, systému veřejného zdravotního pojištění a systému sociálních dávek. Příslušné změny, které vláda navrhne, jsou
popsány v jednotlivých kapitolách tohoto prohlášení.
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 %, aniž
by přitom utrpěla úroveň veřejných služeb. Nepůjde pouze o plošné
snižování, ale o zvyšování efektivity souběžně s rušením zbytečných či
přebujelých agend státní správy. Nemilosrdný fiskální tlak na jednotlivé
instituce bude v tomto procesu zásadním nástrojem k dosažení cíle.
Úspory, které přinesou systémové změny, budou mít svoji setrvačnost
v čase. Vláda si je vědoma, že mnoho času však již bylo promarněno
a tempo zadlužování musí být zastaveno mnohem razantněji.
Vedle systémových změn navrhne proto vláda následující opatření:
tTOÓäFOÓPCKFNVNF[EWZQMÈDFOâDI[FTUÈUOÓIPSP[QPĲUVP
a tento objem ponechat po tři roky bez navyšování. Toto opatření se
nebude týkat pedagogických pracovníků, kteří jsou ve vztahu k ostatním profesím dlouhodobě podhodnocováni. Současně s tímto krokem
musí být zrušen současný tarifní systém odměňování a nahrazen novou
normou, umožňující mnohem větší motivaci k výkonu. Vláda předloží
nový zákon o státní službě, jehož prvotním cílem bude efektivita státní
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Prvořadým úkolem vlády, která vzejde z květnových parlamentních voleb, bude vyvést zemi
z ekonomické krize. Nová vláda musí být především
vládou „krizového řízení“, která nemůže slibovat
nové výdaje, další snižování daní či investice do
megalomanských projektů. Vláda nesmí vyměnit
šanci na dlouhodobě stabilní ekonomické a sociální prostředí vedoucí k prosperitě za krátkodobé
populistické efekty. Cenou za populismus by byla
těžká sociální situace nejvíce zranitelných
a demotivace odpovědných.
TOP 09 je připravena podílet se na řešení neutěšené ekonomické, sociální a morální situace
v České republice. Zavazujeme se však, že
nevstoupíme do vlády, která:
t nebude likvidovat deficit veřejných rozpočtů
a nebude razantně snižovat výdaje státu;
t nebude kultivovat podnikatelské prostředí, zejména
nezvyšováním přímých odvodů, odstraňováním
administrativní zátěže a nezvyšováním regulačních
bariér;
t bude diskriminovat jakoukoliv skupinu občanů
v jakékoliv oblasti života;
t bude upřednostňovat společnost rovné spotřeby
před společností rovných příležitostí.
Pokud nám volební výsledky jednotlivých stran
neumožní účast ve vládě, budeme následující priority
našeho volebního programu prosazovat jako opoziční
strana se stejným odhodláním.
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TOP 09 bude prosazovat:
t udržení a zlepšování kvality českého zdravotnictví, které má vysokou
úroveň a je jedinečné;
t zvýšení míry osobní odpovědnosti – lidé, kteří pečují o své zdraví,
budou zvýhodněni;
t odstranění rozporů mezi sociálními službami a poskytovanou zdravotní
péčí se zaměřením zejména na péči o matky a děti, o zdravotně
postižené, dlouhodobě nemocné a seniory;
t zavedení institutu reálné ceny, která spravedlivě ohodnotí poskytovatele za poskytnutou zdravotní péči;
t spravedlivou, sociálně únosnou a v souladu s ústavou definovanou
spoluúčast. Spoluúčast bude vyloučena u život ohrožujících stavů
a závažných onemocnění. Nárůst spoluúčasti nebude skokový,
ale bude realizován postupnými kroky;
t zavedení ročního limitu maximální spoluúčasti pacientů;
t změny v lékové politice, které povedou k vyšší transparentnosti
určování úhrad a spoluúčasti pacientů a ochrání je před spekulativním
chováním firem. Nebude podporováno financování léků, u kterých
chybí medicínský důkaz o jejich léčebných účincích.
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TOP 09 bude prosazovat soustavné odbourávání korupčních příležitostí
a rozbíjení korupčních bratrstev na úrovni státu, regionů i obcí.
Represi doplní průhledné prostředí a veřejná kontrola:
t informace o veřejných zakázkách budou veřejně dostupné
v elektronické podobě;
t u veřejných zakázek se nepůjde odvolávat na obchodní tajemství;
t elektronické aukce;
t nemožnost uzavřít smlouvu s právnickou osobou s neprůhlednou
vlastnickou strukturou;
t povinné zveřejnění rozpočtu volební kampaně politických stran;
t otevřená výběrová řízení na vrcholné pozice ve státní správě
a ve státem ovládaných firmách.
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Celý program je ke stažení na www.top09.cz
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Výdaje nemohou být dlouhodobě vyšší než příjmy, platí to jak pro
každou domácnost či obec, tak i pro stát. TOP 09 bude usilovat o:
t vyrovnaný státní rozpočet ČR už při dvouprocentním růstu české
ekonomiky;
t snížení vládní spotřeby během následujících 4 let o 20 % při zachování
úrovně veřejných služeb;
t zvyšování efektivity a rušení zbytečných či přebujelých agend státní
správy.

Sociální systém nesmí být srovnatelnou alternativou k pracovitosti.
TOP 09 bude tvrdě bojovat proti zneužívání sociálních dávek a „práci
na černo“. Podporu v nezaměstnanosti ve stávající výši a délce
podpory nedostane ten, kdo:
t podá sám výpověď, ukončí pracovní poměr dohodou nebo byl
propuštěn pro porušení kázně;
t po odpovídající dobu dostane odstupné;
t neodpracuje 20 hodin veřejné služby týdně.
U dávek v dlouhodobé nezaměstnanosti stanoví výrazný rozdíl mezi tím,
kdo vykonává veřejnou službu v rozsahu dvaceti hodin týdně, a tím,
kdo ji odmítne.

=ec]UÒUdÌYdfÒYSX^Y/
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Pokud nezastavíme zadlužování státu včas, hrozí rizika s mnohem
tvrdšími sociálními důsledky. TOP 09 navrhne:
t snížit objem mezd vyplácených ze státního rozpočtu o 10 % a tento
objem po tři roky nenavyšovat (nebude se týkat pedagogických pracovníků). Zrušit stávající tarifní mzdový systém;
t snížit platy ústavních činitelů o 10 % a důsledně zdanit všechny paušální náhrady;
t snížit státní příspěvky politickým stranám o 50 % po dobu tří let;
t snížit všechny sociální dávky o 10 % a po dobu tří let je ponechat
bez valorizace, s výjimkou příspěvku na pěstounskou péči a peněžité
pomoci v mateřství;
t nevalorizovat důchody v roce 2011;
t zrušit pohřebné a zrušit porodné jako plošně vyplácenou sociální dávku.
Jednorázovou pomoc v mateřství dostane pouze ten, kdo ji skutečně
potřebuje a kdo ji použije výhradně pro potřeby narozeného dítěte.

=áÚU]UjZUT^_TeÒYdTQ¹_fç
cicd}]/4ÌfU^UÚcY]ic\dU
TOP 09 bude prosazovat maximální zjednodušení a zpřehlednění
procesu výběru daní:
t zavedeme systém jednoho inkasního místa pro výběr daně z příjmů,
sociálního a zdravotního pojištění, odvod jedné částky vypočítané
z jednoho základu, uvedené na jediném formuláři;
t zrušíme většinu současných daňových výjimek u daně z příjmů;
t zavedeme tzv. editační povinnosti – stát bude povinen v zákonem stanovené lhůtě odpovědět na dotaz týkající se daňové povinnosti a bude
ručit za správnost odpovědi;
t budeme usilovat o podporu firem, které investují do vědy a výzkumu.

J[eÒU^_cdYcU^Y_bá`_dÌUReZU]U
FS^UÚcY]ic\dU
TOP 09 navrhne zvýšit institucionální financování péče o zdravotně
postižené a seniory.
Na všech stupních závislosti bude dávka podmíněna testováním majetkových poměrů, aby péče za únosnou cenu byla dostupná pouze pro
skutečně potřebné. Budeme upřednostňovat rodinnou péči o seniory
a osoby se zdravotním postižením a zvýhodníme pečující obdobně jako
péči o dítě do 12 let. Zajistíme dostupnost hospicové
a paliativní péče o seniory ve všech regionech.

=áÚU]UjdbQdYdReT_eS^_cd/
4Ìf^UÚcY]ic\dU
TOP 09 bude prosazovat etapovou transformaci penzijního systému
k výkonnějšímu vícesložkovému systému. Cílem jsou důstojné penze
pro budoucí generace. Penzijní reforma podle návrhu TOP 09 se
nedotkne současných penzistů ani těch, kteří jsou těsně před odchodem
do důchodu, ale pouze mladších, ekonomicky aktivních generací. Plátce
odvodu se může dobrovolně rozhodnout spořit na důchod nad zákonem
stanovené minimum i na tzv. kapitalizační účet. Má-li rodiče pobírající
starobní důchod, bude z jeho účtu rodičům pravidelně odesílána částka
ve výši 2 %. Ke správě individuálních kapitalizačních účtů a jejich
zhodnocování vláda vytvoří zvláštní instituci, jejímž zřizovatelem bude
stát. Výpadek příjmů stávajícího průběžného systému financování
důchodů pokryje vláda z aktiv společnosti ČEZ a v případě nutnosti
z nepřímých daní.

:UD?@ )cdbQ^_e`b_b_TY^i
cTd]Y/FS^UÚcY]ic\dU
TOP 09 podporuje návrat k hodnotám rodiny, rodinných vazeb a vzájemné odpovědnosti. Zavedením efektivního systému všech rodinných
dávek chceme motivovat rodiče k práci, nikoliv k závislosti na sociálních dávkách. Přídavky na děti nahradíme vyšší slevou na dani z příjmů
včetně zvýšení daňového bonusu. Budeme podporovat návrat žen matek
k pracovní kariéře po narození dítěte umožněním odpočtu prokazatelných nákladů spojených s hlídáním dětí a domácími pracemi.
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Vláda TOP 09 zvýší míru osobní odpovědnosti – lidé, kteří pečují o své zdraví, budou zvýhodněni. TOP 09 se
zaměří na péči o matky a děti, o zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory – odstraní rozpory mezi
sociálními službami a poskytovanou zdravotní péčí. Prosadí institut reálné ceny, která spravedlivě ohodnotí
poskytovatele za poskytnutou zdravotní péči. Zajistí, aby spoluúčast byla dána zákonem v souladu s ústavou,
spravedlivá a sociálně únosná. Zavede roční limit maximální spoluúčasti občanů. Záleží nám na tom, aby byla
udržena a postupně zvyšována kvalita, která má v naší zemi vysokou úroveň.
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