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DLOUHODOBÝ
PROGRAM TOP 09
Jdeme do voleb s energií, odvážně a s úsměvem,
protože věříme v naši budoucnost. Za pár let
může být naše země mnohem úspěšnější a bude
se blížit úrovni našich západních sousedů. Máme
tu možnost, pokud opravdu chceme, půjdeme
do toho naplno – a neuhneme!

Svobodné a jednoduché podnikatelské
prostředí
• Odstraníme zbytečnou byrokracii, zavedeme jednotné inkasní místo a jednotné
kontrolní místo.
• Umožníme malým podnikatelům dobrovolnou registraci do systému ONE STOP
SHOP, který zásadně zjednoduší veškerou
komunikaci se státem.
• Zrušíme EET.

Prosperující Česká republika

DEVĚT PRIORIT PRO ÚSPĚŠNOU ZEMI:

Setrvání v Evropské unii a NATO
a prozápadní zahraniční politika
Rozhodný boj proti korupci
a hospodářské kriminalitě
Zabezpečení důchodů pro
budoucí generace
Odpovědná rozpočtová politika
a prosperující ekonomika
Svobodné a férové podnikatelské
prostředí
Moderní stát a snižování byrokracie
Důsledná transparentnost
a férovost veřejných zakázek
Řešení problémů ve zdravotnictví
Moderní vzdělávání

• Zvýšíme příjmy všem, kteří pracují
– snížíme odvody na sociální pojištění
postupně celkem o 8 %.
• Prosadíme dvě sazby DPH – 20% základní,
10% sníženou.
• Stanovíme pevný termín pro přijetí eura.

Společnost, v níž lidé drží při sobě
• Otevřeme znovu diskusi o důchodové reformě.
• Usnadníme skloubení rodinného a pracovního
života podporou částečných úvazků, práce
z domova a dalším rozšířením služeb pro děti.
• Zajistíme dostupnost kvalitních sociálních
služeb pro všechny potřebné, zvýšíme platové ohodnocení sociálním pracovníkům.

Odpovědnost za zdraví
• Vyřešíme organizaci a financování domácí
i ústavní péče tam, kde se prolínají
zdravotní a sociální služby, včetně paliativní,
terminální a psychiatrické péče.
• U drahé léčby zajistíme plně hrazený účinný
lék na každou diagnózu.
• Podpoříme organizace pacientů. Průvodcem pacienta systémem bude jeho
praktický lékař a zdravotní pojišťovna.
U závažných medicínských rozhodnutí bude
pacientovi hrazen druhý lékařský názor.

ČR patří na Západ, ne na Východ
• Prosadíme návrat ČR do pozice předního
zastánce lidských práv, demokratizace
a transformační politiky ve světě.
• Budeme rozvíjet a prohlubovat transatlantické vazby, které představují jednu z garancí
pro rozvoj liberální demokracie v ČR.
• Nedopustíme vystoupení z NATO.

Evropa jsme my

Informační a komunikační technologie

• Posílíme naši roli v Evropské unii
a zasadíme se o co nejrychlejší vstup
do eurozóny. Nepřipustíme, aby se ČR
ocitla na periferii EU.
• Nedopustíme omezení volného pohybu
lidí za prací ani jiných základních svobod
EU. Budeme trvat na ochraně a zachování
schengenského prostoru.

• Zavedeme elektronické volby.
• Prosadíme rozvoj českého eGovernmentu,
zásadně však na principu servisu pro
občany, ne pro úředníky.

Vzdělání a věda jako klíč k budoucnosti
• Nepřipustíme, aby stát zbavoval rodiče odpovědnosti za výchovu a vzdělávání jejich dětí.
• Učitel musí být jedním z nejlépe placených
státních zaměstnanců. Přidáme 30 miliard Kč
ročně do regionálního školství.
• Vzdělání je nejlepší investice do budoucnosti,
proto umožníme vysokým školám zavést
školné při současném uplatnění systému
půjček a grantů.

Občanská společnost a kultura jako
investice do budoucnosti
• Zasadíme se o to, aby stát během dvou let
investoval do kultury minimálně 1 % státního
rozpočtu.
• Nedopustíme ani privatizaci, ani politické
ovlivňování médií veřejné služby.

Zajištění bezpečí obyvatel

• Do roku 2021 navýšíme rozpočet na obranu
na 2 % HDP, jak jsme se zavázali našim
strategickým partnerům.
• Aktivně se zapojíme do vojenských i civilních
misí realizovaných našimi spojenci.

Vnitřní bezpečnost
• ČR musí zůstat jednou z nejbezpečnějších
zemí na světě. Budeme se důsledně připravovat na možná rizika a ohrožení ze strany
islámského extremismu.
• Budeme aktivně vystupovat proti zásahům
cizí moci včetně dezinformačních kampaní
nebo kybernetických útoků atp.

Soudnictví a spravedlnost
• Prosadíme zrušení zbytečných regulací.
Za každou novou regulaci zrušíme alespoň
jednu stávající.
• Soudy musí rozhodovat spravedlivě
a dostatečně rychle. Pro vydávání soudních
rozhodnutí zavedeme závazné termíny.

Efektivní veřejná správa
• Nedopustíme další bujení úřadů, nárůst
počtu zbytečných úředníků ani rozrůstání
složitého systému dotací.

Modernizace dopravy a správné
investice
• Každý rok uvedeme do provozu nejméně
70 km dálnic.
• Připravíme realizaci vysokorychlostních
železničních spojení.
• Nepřipustíme výstavbu kanálu
Dunaj – Odra – Labe.

Energetika – koncept moderní
infrastruktury
• Postupně utlumíme provoz uhelných
elektráren a navýšíme podíl obnovitelných
zdrojů elektřiny.
• Podpoříme energetické úspory
a postupnou transformaci průmyslu
na nízkouhlíkovou produkci.

Udržitelné životní prostředí
• Prosadíme maximální ochranu české krajiny
a přírody, včetně ochrany vody, půdy
a biologické rozmanitosti.
• Zabráníme úbytku zemědělské půdy
a zvětšíme rozlohu nejpřísněji chráněných
území.
• Nedovolíme zahrabávání a pálení odpadu
namísto důsledné recyklace.

Kvalitní zemědělství a rozvoj venkova
• Podpoříme rozvoj výroby potravin s vyšší
přidanou hodnotou, především místní
a regionální produkci, rodinné farmy
a výrobce kvalitních potravin.
• Zvýšíme přitažlivost venkova pro mladé.
• Nepřipustíme neúctu ke zvířatům při
chovu pro výlučnou produkci kožešiny,
k hospodářským účelům a při podnikání
v oblasti množíren.

