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Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové,

držíte v ruce volební program hnutí Přísaha do sněmovních voleb 2021. Náš
program vznikal v úzké spolupráci s odbornými garanty, kteří odpovídají za
jednotlivé kapitoly.
Všechno, co jsme do programu zapracovali, a všechno, co v něm najdete, má
jenom jediný cíl. Udělat z Česka místo, kde je náš domov, na který můžeme
být hrdí.
Začínáme logicky covidem. Po tom, co naše země prožila za poslední rok
ani jinak nemůžeme. Stát nesmí znovu zklamat a Česko musíme po covidu
znovu nastartovat. Děti už nikdy nesmí zameškat tak masivní část školního
roku, vakcíny se už nikdy nesmí stát nástrojem pro vydírání a poctiví lidé už
nikdy nesmí čekat měsíce na pomoc od státu.
Současně ale nepřipustíme, aby se nad tím, co se tady dělo během
nouzového stavu, zavřela voda. Miliardy z našeho společného rozpočtu tekly
do kapes pochybných firem. Mají sídla v Karibiku, jsou napojené na trestně
stíhané lobbisty a mají pobočky v automyčce na Ukrajině. Jsou to často
překupníci s čínskými respirátory. Hnutí Přísaha proto požaduje důkladné
prověření všech covidových státních zakázek.
Důvod, proč jsme založili Přísahu, je, že chceme spravedlivé Česko. Ve všech
oblastech. Od justice, přes školství, zdravotnictví až po infrastrukturu.
Jak toho chceme dosáhnout, se dočtete na následujících stránkách.
Přeji vám příjemné čtení.
							

Zadavatel a zpracovatel:
Přísaha - občanské hnutí
Roberta Šlachty

S úctou
Robert Šlachta
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Stát nesmí
znovu
zklamat

Jak nastartovat Česko
po covidu
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1. Miliardy korun ze společného
rozpočtu šly bez kontroly

2. Stát nebyl schopen zajistit
dostatek vakcín včas

To, co vláda předváděla během nouzového stavu, je podle nás
PRIVATIZACE ČÍSLO 2. Miliardy z našeho společného rozpočtu
tekly do kapes pochybných firem, které mají sídla v Karibiku, jsou
napojené na trestně stíhané lobbisty a mají pobočky v automyčce
na Ukrajině. Jsou to často překupníci s čínskými respirátory.
Za celé hnutí Přísaha říkáme jasné dost. Chceme provést audit
všech veřejných zakázek od prvního nouzového stavu na jaře
2020 až po ten poslední. A všechny viníky potrestat. Ne bílé
koně, ale skutečné příjemce peněz.

Koronavirová pandemie má zatím na svědomí více než 30 000
obětí v České republice. Od druhé světové války jsme nezažili
tolik úmrtí v tak krátkém časovém období a důvodem byl, kromě
chaotických vládních opatření, nedostatek vakcín a ochranných
pomůcek. Opakovaně se potvrdilo, že co nemáme doma, v České
republice, to pak v krizi nemáme vůbec a jsme závislí na libovůli
jiných. Chceme navázat na vynikající československou praxi ve
výrobě sér, očkování a léčiv. Zástupci Přísahy udělají maximum
pro získání licence či spolupráce s jinými na výrobě očkování proti
koronavirovým mutacím, ale i na vývoji a tvorbě důležitých léčiv.
Rádi se vrátíme mezi světovou špičku v oblasti lékařského
výzkumu a výroby léků, nejen proti covidu.

Prošetříme všechny covidové zakázky z nouzového stavu a budeme
trvat na zřízení vyšetřovací komise, jejíž součástí bude tým nezávislých
odborníků

Zajistíme výrobu vakcíny a léčiv na území České republiky

Následně budeme trvat na podání konkrétních trestních oznámení
vedoucích k potrestání viníků
Prosadíme zavedení povinnosti státu vymáhat náhradu škody po
úřednících a ministrech

3. Pandemie ukázala, že lékaři
a sestry jsou to nejcennější, co ve
zdravotnictví máme
Jedni z klíčových hrdinů boje proti pandemii, kteří nás uchránili
před nejhorším, byli zdravotníci, lékaři, zdravotní sestry, pomocný
personál a dobrovolníci. Právě oni ukázali kvalitu, šíři péče
a odolnost českého zdravotnictví. Kdyby nebylo husté sítě
nemocnic po republice a obětavosti jejich pracovníků, máme
určitě ještě víc tragických obětí. Hnutí Přísaha proto nedovolí
privatizaci silné páteřní sítě nemocnic, ani jakékoliv nepromyšlené
osekávání dostupnosti péče. Naopak, chceme podpořit více peněz
do zdravotní péče, posílení specializace a zkvalitnění komfortu pro
pacienta. Včetně další elektronizace zdravotnictví.
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Nepřipustíme privatizaci páteřních nemocnic
a budeme podporovat vzdělávání nových
lékařů a sester tak, aby jich byl dostatek
i v krizových obdobích
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4. České děti byly během
pandemie mimo školu nejdelší
dobu z celé Evropy
V porovnání s evropskými státy se české děti učily na dálku
naprosto nejdéle. Některé ročníky i déle než 13 měsíců. Výsledkem
je, vedle nedostatečného technického vybavení pro výuku,
především ztráta motivace dětí, horší znalosti, hrozba ztracených
let ve vzdělání, které se už nedoženou. U některých i riziko
nedokončené docházky. Narůstají rozdíly ve vzdělání. Prožitý
nouzový rok potvrdil, že stejná situace už nesmí znovu nastat. Hnutí
Přísaha bude spolupracovat na takových opatřeních, aby u nás
fungovalo školství, které dětem poskytne bezpečnou prezenční
výuku v maximální míře. V případě další vlny navrhujeme využít,
stejně jako ve Švýcarsku, rotační výuku, kombinaci dopoledních
a odpoledních turnusů školy, střídání různých typů výuky, včetně
školy v přírodě, kvalitního testování a účinného trasování a dalších
chytrých opatření od učitelů a lidí z praxe. S jediným cílem: Umožnit
dětem kvalitní výuku ve škole, se spolužáky a bez přerušení.
Vytvoříme systém ochrany předškolních a školních dětí
a budeme bojovat proti dalšímu rušení prezenční výuky
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5. Stát selhal v krizovém řízení
i komunikaci
Koronavirová pandemie ukázala na jedné straně hrdinství
jednotlivců, kvalitu integrovaného záchranného systému,
houževnatost českého zdravotnictví, šikovnost mnoha českých
hlav a rukou. Zároveň jsme byli ale svědky diletantismu
a rozhádanosti politiků, neschopnosti státu profesionálně a sehraně
řešit krizi. Nemluvě o zamrzlé byrokracii jak z 19. století. Stát má
přitom povinnost zajistit bezpečí občanů i ve špatném počasí
a těžkých časech. Za jakýchkoliv okolností se má připravovat na
krizové situace. Česko má v tomto velké mezery. S praktiky, kteří
v krizi obstáli, hnutí Přísaha provede mimo jiné audit krizového
řízení, napomůže osekání byrokracie a podpoří například
koordinační centrum dobrovolníků, ale i řešení kompenzace
restrikcí ze strany státu.
Provedeme audit krizového řízení za doby koronaviru po vzoru Velké
Británie a Izraele. Pokud se ukáže, že systém byl v pořádku ale selhali
úředníci a politici, budeme trvat na vyvození osobní odpovědnosti
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6. Stát zaspal ve snižování byrokracie
i zvyšování přívětivosti úřadů
Dlouhodobě neřešeným problémem země je přebujelá byrokracie,
která rozhoduje pomalu, složitě, často duplicitně a vždy skrze
složité rozsáhlé formuláře. A je jedno, jestli šlo o pomoc, dotace
v nouzi, krizová opatření, plánování očkování, veřejné zakázky
nebo organizaci samotného státu. Vše trvalo dlouho, často se
měnilo nebo v praxi ani nefungovalo. Krizi nejlépe zvládaly země
typu Izraele, Dánska, Finska, Estonska, Tchaj-wanu či Jižní Koreje.
Spojuje je racionální chování státní správy a především skutečná
digitalizace státní správy, tedy její zpřehlednění a zrychlení. Musíme
si ujasnit, co vše český stát řeší a zda je to opravdu ku prospěchu
našich občanů. Hnutí Přísaha podpoří všechna rozumná řešení,
která zlepší život občanům a podnikání živnostníkům a firmám.
Chtěli bychom i rozšířit služby Czechpointu. Přísaha chce přátelský
a profesionální stát. Trváme na tom, aby digitalizace byla praktická,
bezpečná, pro běžné občany srozumitelná a dostupná i z menších
měst a obcí. Nechceme předražené “projekty pro projekty”.
Zaměříme se na digitalizaci státní správy po vzoru dánského NemID.
Zvýšíme rychlost a akceschopnost, snížíme byrokracii, duplicity
i zbytečné papírování
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7. Spousta lidí stále nemá přístup ke
kvalitnímu internetu a potřebnému
technickému vybavení
Nejen koronavirus ukázal dlouhodobé nesnáze mnoha občanů
naší země. Nekvalitní, pomalý a cenově nedostupný internet, který
neumožňuje v kvalitě a přiměřené ceně výuku dětí, možnost práce
na dálku, dostupnost státu, úřadů všech typů a jejich rozhodování.
A zdaleka se to netýká pouze vzdálenějších příhraničních regionů
a hor. Hnutí Přísaha bude v rámci protikrizových receptů tlačit na
rozšíření kvalitního internetového pokrytí po celé zemi, nehledě
na lokalitu. Je to pro nás stejně důležité jako investice do dálnic,
obchvatů a železnic.
Maximálně podpoříme dostupnost kvalitního a cenově dostupného
internetu po celé republice s maximálním zapojením starostů
a adresných dotací

8. Stát v době nouze pomáhal se
zpožděním, složitě a byrokraticky
Pandemie COVID měla své hrdiny, ale i ekonomické oběti. Vedle
mnohých, to byly především matky samoživitelky a malí a střední
živnostníci a podnikatelé. Dlouho se jim nedostávalo pomoci, státní
úřady reagovaly se zpožděním, roztříštěně a nepřehledně, skrze
množství složitých a nejednoznačných formulářů, nemluvě o apriori
přezíravému přístupu stavějícímu na podezřívavosti a negaci.
To chceme změnit, vedle tlaku na profesionalitu státních úřadů
podporujeme skutečnou pomoc živnostníkům. Tím je například
nápad z dílny skupiny koroNERV-20 na zrychlení odpisů. Díky tomu
budou podpořeny investice podnikatelů, čímž vznikne odbyt i práce
pro dodavatele.
Podpoříme zrychlení odpisů ve skupinách 1 a 2
na 150 % po dobu dvou let, do roku 2023
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A v případě další vlny covidu budeme postupovat na základě myšlenky
po vzoru Rakouska a Německa: Nejdřív podpořme, teprve pak
kontrolujme
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2

Jeden metr
na všechny
Zrušíme dvojí
spravedlnost
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1. Česko má pomalé soudy
a vymahatelnost práva je nízká
Zdlouhavé soudy, kdy finální soudní rozhodnutí přichází až po
deseti letech, není bohužel ničím výjimečným. Často padají velmi
rozdílné verdikty nad obdobnými delikty. Soudní výroky jsou složitě
dohledatelné. Trpíme nízkou systémovou transparentností našich
soudů. Měřeno průměrnou délkou rozřešení soudních sporů máme
jeden z nejpomalejších justičních systémů v Evropě. Výjimkou jsou
pouze trestní kauzy u bagatelní trestné činnosti. České soudnictví
jako kdyby často zapomínalo, že i rychlost soudního verdiktu patří
mezi základní znaky spravedlnosti a práva občana. Kde lidé nevěří
ve spravedlnost, tam neradi žijí, nevychovávají své děti, nepodnikají,
neberou stát za svůj. To chceme změnit.

Zrychlíme soudy zjednodušením trestního řízení, změnou organizace
práce soudů například přesunem soudců podle zatížení soudů

Zavedeme zveřejňování rozsudků na jednom místě

2. Závažným případům není věnována
potřebná pozornost a některá soudní
rozhodnutí jsou sporná
Závažné soudní kauzy často soudí soudci bez znalosti dané
problematiky, jsou závislí na znaleckých posudcích, které však
mohou být zkreslené. Při závažných kauzách je to velký problém.
Závažné kauzy se mohou dostat k soudcům s minimálními
zkušenostmi, přitom jde často o případy se škodou několik set
milionů korun. Hnutí Přísaha chce navíc zpřetrhat případné
nekorektní vazby v justici. Spravedlnost nesmí být jen pro vybrané.

Zřídíme speciální soudce a jejich senáty
a podpoříme systém anonymního,
náhodného přidělování spisů soudcům
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Budeme trvat na vzdělávání soudců v Justiční akademii Ministerstva
spravedlnosti a nastavíme kreditový systém celoživotního vzdělávání
soudců s postihem v případě neplnění této povinnosti

3. Máme zastaralý trestní řád
České soudní řízení se často neúměrně vleče, zvláště v případě
složitějších procesů. Naše právo se řídí trestním řádem z roku 1961,
reálný život, a hlavně zločin je však často už zdaleka jinde. Obhájci
často používají sofistikované obstrukce, spravedlnost se relativizuje
několikaletým zpožděním. Čím déle soudní řízení trvá, tím více nás
ekonomicky stojí a především společensky bolí. Morálku ohýbá
podruhé a bezpráví násobí.

Prosadíme nový trestní řád, který zjednoduší a zkrátí trestní řízení
Nový trestní řád musí psát odborná akademická obec, ne zájmové
skupiny
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5. Advokáti nepodléhají dostatečné
kontrole
Ročně se na Advokátní komoru obrátí stovky lidí se stížnostmi na
činnost jednotlivých advokátů. Pokud porovnáme počty stížností
a počty advokátů, kteří byli za své chybné kroky vyloučeni, pak se
jedná o promile takových případů. Advokáti podle našich informací
drží při sobě a i v případě závažných pochybení nedochází k jejich
přísným postihům.

Chceme, aby pod samosprávou Advokátní komory (AK) působil
profesní nezávislý orgán tvořený lidmi, kteří se profesionálně zabývají
disciplinárním řízením a byl složený ze zaměstnanců AK, kteří se
na plný úvazek věnují kontrolní činnosti. Lidmi, kteří by nevykonávali
advokátní praxi, ale zabývali by se pouze tímto řízením v pozici
zaměstnanců AK

6. Riziko masové migrace ani přes
pandemii covidu nezmizelo

4. Výběr nejvyššího státního
zástupce podléhá politikaření
Státní zástupci jsou závislí na libovůli vlády, která může kdykoliv
odvolat Nejvyššího státního zástupce a jmenovat nového, tím
ovlivnit fungování, priority a pracovitost všech zbývajících v rámci
celé soustavy. Je nutné posílit nezávislost a principiální nestrannost
státního zastupitelství, aby na něj nemohli politici vytvářet nátlak,
a tím zprostředkovaně ovlivňovat vyšetřování.
Prosadíme schválení zákona o státním zastupitelství, který bude řešit
i transparentní výběrové řízení a délku mandátu funkcionářů soustavy
státních zastupitelství
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Světová politika zdivočela a jedním z plodů nestability je nelegální
migrace, která se pro některé politiky stala způsobem nátlaku.
Pokud chceme obstát a uhájit naše hodnoty, musíme účinně
odpovědět. Zpřísnit postihy převaděčů, tvrdě zakročit vůči migrační
mafii, která bohatne na neštěstí jiných. Musíme efektivněji chránit
naše hranice, i ty společné unijní, pomoci skutečně potřebným
v nouzi, ale ekonomickou migraci naopak nepodporovat a jasně
odmítnout. Lidé ve svízelné situaci si pomoc zaslouží, ale pokud
chce někdo v České republice žít, nemůže pouze brát, musí se
na chodu státu a společnosti také aktivně podílet.

Odmítáme migrační kvóty a budeme pro
velmi přísné postihy převaděčů
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Opětovně osamostatníme cizineckou policii k účinnější ochraně hranic
a boji proti převaděčství a nelegálnímu zaměstnávání
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7. Nelegální zaměstnávání cizinců
je problém
Migrace pracovní síly zatím nebyla řízena. To neumožňuje růst
kvalifikované práce, vytváří bezpečnostní problémy a nepřináší
ekonomický efekt státu. Naopak vytváří korupční prostředí,
přetěžuje zdravotní systém, neumožňuje začleňování cizích
pracovníků do společnosti, tím zvýšení bezpečnosti, a její
proklamovanou národnostní pestrost ani plánovaný rozvoj
na místní úrovni, zejména bydlení, vzdělávání. Odrazuje i vysoce
kvalifikovanou výzkumnou pracovní sílu, která má vysokou nabídku
z okolních států, protože u nás všechny hází do jednoho pytle.
Přitom právě vysoce kvalifikovaná pracovní síla je prvním krokem
k výrobě s vysokou přidanou hodnotou.
Po vzoru Německa chceme vytvořit koordinační agenturu pod záštitou
Ministerstva vnitra, která by měla na starost povolování zaměstnávání
cizinců, jejich evidenci a kontroly. Bude spolupracovat s Hospodářskou
komorou a firmami. Zároveň budou mít cizinci jistotu, že tu nejsou načerno a budou mít férové podmínky

8. Závažné zločiny potřebují
i specializované policejní útvary,
které v minulosti zanikly
Sloučení specializovaných policejních útvarů přineslo byrokratický
chaos namísto efektivní práce a specializované znalosti
a zkušenosti. Vznik neřiditelných molochů, kde namísto důrazu
na operativnost, práci v terénu, práci s informátory a informačními
zdroji převládl formalistický styl práce, přebujelé papírování a práce
za stolem. Hnutí Přísaha chce zpět specializované útvary, které
budou řešit problematiku, na kterou jsou daní policisté skutečnými
odborníky. Finanční policie, Korupce a závažná hospodářská trestná
činnost, Organizovaný zločin a terorismus, Protidrogová policie,
Kybernetický útvar. Tyto útvary samozřejmě budou a musí úzce
a profesionálně spolupracovat, ale navíc musí mít aktivní zkušenost
s terénem a jasnou odpovědnost, ne že všichni
dělají všechno a hlavně byrokracii.
Obnovíme specializované policejní útvary. Budeme trvat na principu
méně papírování, více práce v terénu
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9. Vznikají oblasti, kam právo
a spravedlnost nemůže
Jsme svědky existence celé řady lokalit v zahraničí, kde neplatí
zákony domovské země, kdy se těmto „no-go zónám“ policie
a bezpečnostní složky vyhýbají obloukem a vládnou v nich
kriminální gangy a mafie. Na úkor důvěry občanů daných zemí.
Nechceme, aby ke stejnému průšvihu došlo v České republice
a z několika stovek existujících vyloučených lokalit nám
postupně vznikly oblasti, kde neplatí český zákon a bezpečí.
Důraznými kontrolami a dodržováním pravidel nepřipustíme rozšiřování lokalit, kde by nebyly vymahatelné zákony České republiky

10. Policie není skutečně nezávislá
Policie se dnes potýká s napojením na politiku, policejní prezident
by neměl být člověkem konkrétního ministra a aktuální vládní
garnitury. Policie pak není skutečně nezávislá, zodpovídající se
pouze zákonům České republiky a operativní. Naopak je často
opatrná, formalistická, zavalená nesmyslnou byrokracií
a papírováním. Zároveň musí skončit doba, kdy 50 až 70 %
pracovní doby policisté tráví povinným papírováním za stolem.
Chceme je dostat do ulic, hnutí Přísaha má připravené konkrétní
recepty jak zefektivnit činnost Policie ČR a opět ji vrátit do terénu.
Odpolitizujeme funkci policejního prezidenta a snížíme zbytečnou
administrativu, tím dostaneme více policistů do terénu

11. Oběti trestných činů trpí dvakrát
a často nemají zastání
Boj proti kriminalitě v České republice trpí soudní zdlouhavostí,
kdy adekvátní trest přichází často až po mnoha dlouhých letech.
Chceme, vedle zrychlení práce soudů a zjednodušení trestního
řádu, aby oběť trestného činu často netrpěla dvakrát neschopností
dobrat se rychlé spravedlnosti. Chceme i více a systémově pomoci
obětem trestných činů, obětem násilí, zvláště stále neprávem
přehlíženého domácího násilí. Všechna konkrétní zlepšení tímto
směrem mají jasnou podporu hnutí Přísaha.
Podpoříme programy na pomoc obětem násilí, zvláště domácího
Zpřísníme tresty za týrání starých lidí a týrání zvířat
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Školství
musí
nabídnout
stejnou
šanci
na úspěch
22
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1. Panují velké regionální rozdíly
mezi školami
V českém školství se prohlubují rozdíly mezi kraji a koronavirová
pandemie to ještě znásobila. Namísto jednotného standardu,
důrazu na srovnatelnou kvalitu výuky, je české školství roztříštěné
mezi 3 500 zřizovatelů a tím i různě kvalitních přístupů. České
školství úpí pod nesmyslnou byrokracií, nedostává se podpory
učitelům v rozvíjení výuky. Každá druhá obec má svou školu a její
kvalita často odpovídá kvalitě ředitele. Nejvíce bity jsou děti na
západě republiky. Hnutí Přísaha chce pomoci takovým změnám,
které povedou ke garanci stejné kvality v celé republice, nehledě
na původ dítěte a příjmy rodičů. Žák z Děčína musí být vzděláván
stejně kvalitně jako žák v Praze či Olomouci. Společně s předškolní
výchovou by právě toto opatření mělo pomoci k vyšší sociální
mobilitě. Chceme, aby české děti dostaly stejnou šanci na úspěch,
nehledě na své bydliště a rodinné zázemí. Odstraníme zatěžující
duplicitní vykazování, zajistíme provázanost školních informačních
systémů s příslušnými institucemi a podpoříme vytvoření registru
pracovníků ve školství. Zasadíme se o zkvalitnění přípravy
pracovníků ve vzdělávání na výkon povolání a nastavíme funkční
a ucelený systém výběru, přípravy, adaptace, rozvoje
a hodnocení ředitelů a učitelů, včetně začínajících učitelů. Je
zásadní, aby fungoval a byl aktualizován jednotný informační
systém pro pedagogy a vedoucí pracovníky ve školství.
Zrušíme regionální rozdíly ve školství. Zavedeme garanci kvality
v celém Česku. Žák z Děčína musí být vzděláván stejně kvalitně jako
žák v Praze či Olomouci

2. V mateřských školkách
je málo míst
Pro každé páté dítě není ve školce místo, zvláště ve městech.
Stát nemá příliš možností jak podpořit vznik jeslí, mateřských
a základních škol, protože jsou v pravomoci obcí. Chceme společně
s městy a obcemi najít účinný způsob jak podpořit vznik těchto, pro
budoucí úspěch a vzdělání dětí, nesmírně důležitých vzdělávacích
zařízení. Zároveň chceme pomoct rodičům obecně lépe skloubit
možnost práce a dobrého rodičovství. Podporujeme proto
i prodloužení provozní doby mateřských škol a školních družin.
Hnutí Přísaha chce skutečně pomoct pracujícím rodičům.
Zvýšíme investice do předškolního vzdělávání a základních škol. Tím
zajistíme lepší dostupnost jeslí a školek. Prodloužíme provozní doby
mateřských škol a školních družin

3. Sehnat řemeslníka je čím dál tím
větší problém. Praktické obory nemají
společenskou prestiž
Nedostatek kvalitních řemeslníků, přehlížení řemesla, odtrženost
vzdělání postaveného jen na teorii, namísto reálné praxe. To chce
hnutí Přísaha napravit. Inspirujeme se úspěšnou praxí Nizozemí,
Rakouska a Německa a chceme výrazně a hlavně celostátně
podpořit maximální rozvoj duálního školství, tedy kombinace
teorie ve škole a praxe ve firmách či u živnostníků. S jediným cílem,
zlepšit šance všech dětí na úspěch, zajímavou práci, ale i atraktivní
finanční ohodnocení a obnovit skvělou pověst českého řemesla
a praxe.

Budeme trvat na rozvoji duálního a učňovského
školství a podpoříme praktický výzkum
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4. Škola nepřipravuje na
komplikovaný život 21. století

6. Společné vzdělávání není vždy tou
nejvhodnější volbou

Obklopuje nás náročné právní a finanční prostředí, čelíme složitým
životním situacím, které mají dalekosáhlé právní dopady. První
smlouvy a bankovní účty, půjčky, hypotéky, spotřebitelské právo,
pojištění, práva zaměstnance a zákazníka. Často toho zneužívají
predátoři, kteří parazitují na neznalosti a dobrotě lidí. Mnohé se
učíme za pochodu až po škole, kde se to neprobírá. To chceme
změnit. Vedle posílení spravedlnosti ve státě podpoříme rozvoj
finanční, právní a občanské gramotnosti na školách, ať už odmala
jsou děti vedeny ke svým právům, ale i povinnostem, ať vědí jak se
mohou účinně bránit.

Ne pro každé dítě je navštěvování běžné základní školy tou
nejvhodnější volbou. Pokud žák pouze sedí ve třídě a nerozumí
většině obsahu probíraného učiva za předpokladu využití všech
podpůrných opatření, je to pro něj velmi demotivující a samotný
žák nikterak nerozvíjí své dovednosti v oblastech, které mu
jsou vlastní, ale při výuce v běžném vzdělávacím proudu se jim
nevěnuje pozornost. Kýžený efekt, že díky začleňování naprosto
všech žáků do běžného vzdělávacího proudu bude společnost
do budoucna tolerantnější vůči lidem s odlišnými potřebami,
nepřichází, ba naopak paradoxně dochází ještě k většímu odstupu.
V mnohých případech není inkluze prospěšná jak pro samotné
dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, tak ani pro žáky bez
těchto specifických potřeb. Není však přijatelné, aby děti pouze
kvůli svému smyslovému nebo tělesnému postižení nemohly
navštěvovat běžné školy, jak se často dělo před zavedením inkluze
do českého vzdělávacího prostředí.

Do škol zavedeme skutečné vzdělávání v oblastech finanční, právní
a občanské gramotnosti, které splňuje nejen formální požadavky, ale
i ty reálné

5. Učitelé nemají dostatečnou
podporu ve vlastním vzdělávání
Základním stavebním kamenem každé úspěšné školy jsou
kompetentní a motivovaní ředitelé a učitelé. To jsou ti, kteří určují
kvalitu jednotlivých škol, dokáží vytvořit podmínky k tomu, aby
všichni žáci mohli naplno rozvinout svůj potenciál. Aktuálně může
zřizovatel školy, často bez hlubší znalosti školního prostředí
a vzdělávacího systému celkově, jmenovat do funkce ředitele
toho, koho chce a nemusí brát ohled na výsledek konkurzního
řízení a doporučení odborné komise. Jako zásadní pro podporu
kvalitní výuky a řízení škol vnímáme nastavení dlouhodobé,
celkové podpory ředitelů a pedagogů škol a s tím související
přípravu na výkon učitelské a ředitelské profese.

Budeme usilovat o zlepšení kvality speciálního vzdělávání a zároveň
o začleňování žáků a studentů s tělesným nebo smyslovým postižením do běžného vzdělávacího proudu. Budeme usilovat o celospolečenskou osvětu tak, aby byli lidé se specifickými potřebami bráni za
běžnou součást našich životů. Toho dosáhneme společnými volnočasovými aktivitami pro všechny děti bez ohledu na jejich specifické
vzdělávací potřeby

Zasadíme se o zkvalitnění přípravy pracovníků ve vzdělávání. Požadujeme mnohem větší provázanost studia a praxe na vysokých pedagogických školách. Prioritou je celoživotní vzdělávání učitelů a ředitelů
škol tak, jako je to například v případě lékařů. Budeme trvat na tom, aby
učitelé a ředitelé škol zapracovali zkušenosti z distanční výuky během
koronaviru a podporovali děti ve schopnosti samostatně se vzdělávat
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4
Zachováme
dostupné
a moderní
zdravotnictví
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1. Reálně hrozí snahy o privatizaci
nemocnic a ohrožení dostupnosti
základní péče
Chceme se zaměřit na dostupnost kvalitní péče pro všechny.
Budeme podporovat propacientskou racionalizaci sítě
poskytovatelů zdravotní péče, od péče urgentní po hospicovou,
s přihlédnutím ke komplikovanosti působené různou zřizovatelskou
a vlastnickou strukturou.
Je potřeba dosáhnout mnohem větší propojenosti ambulantní
a lůžkové péče a nastartovat vylepšování péče za aktivní účasti
lékařů, pojišťoven a akademických odborníků. To je nezbytný základ
definice struktury, provázanosti a dostupnosti prvků této sítě péče
o pacienta.

Postavíme se proti privatizaci páteřních nemocnic
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Prosadíme větší propojenost ambulantní a lůžkové péče, která přinese
lepší dostupnost péče všem

2. Zrušme hloupé byrokratické výdaje
ve zdravotnictví
Pandemie koronaviru ekonomicky vyčerpala zdravotnictví. Přísaha
rozhodně nechce omezovat investice do šíře péče o pacienty,
začněme tedy ořezávat zbytný, často byrokratický tuk. Začněme
sloučením dvou zdravotních pojišťoven, které jsou pod vládou.
Spojíme Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou
zdravotní pojišťovnu ČR.
Proč držet dvojnásobné výdaje za dvojí management,
administrativu, IT a úřednický aparát? Sloučením nejenže ušetříme
zbytné náklady, ale navíc vznikne silnější, tím ekonomicky
perspektivnější zaměstnanecká zdravotní pojišťovna. Ve výsledku
by pacient měl jen získat.
Navrhujeme sloučení dvou zdravotních pojišťoven pod vládou, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny
ČR, do jedné. Ušetřené peníze investujeme do péče o pacienty

3. Neexistuje jednotná elektronická
zdravotní dokumentace
Elektronizace zdravotnictví patří mezi priority hnutí Přísaha. Plně
podporujeme rozvoj elektronické zdravotní dokumentace. Důsledně
budeme trvat na tom, aby elektronizace byla naprosto bezpečná
a nemohlo v žádném případě dojít k jakémukoliv ohrožení dat. To
je pro nás nezbytnou podmínkou. Zajistíme, aby byl celý proces
transparentní a účelný pro lékaře, pacienty a celou společnost.
Služby a nástroje elektronizace jsou však mnohem širší. Jsou
nezbytným předpokladem pro epidemiologické studie, preventivní
programy, návrhy efektivizace zdravotní sítě, sledování a predikce
potřeb zdravotnického personálu. Ve svých důsledcích může
rovněž omezovat střety zájmů a zneužívání zdravotnických služeb
a provozů na systémové i individuální úrovni.
Podpoříme rozvoj elektronizace zdravotnictví a telemedicíny podle
příkladu Izraele, digitalizace zvýší komfort pacienta a sníží zbytečnou
byrokracii pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál
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4. České zdravotnictví musíme
udržet na světové úrovni
Biomedicínská věda je hybatelem medicíny a neustále posouvá
možnosti toho, co dokážeme nemocným nabídnout. Hnutí Přísaha
se zasazuje o racionalizaci finanční podpory vědy a výzkumu
z hlediska jejího směřování i způsobu a přehlednosti administrace.
Pro tyto účely chceme využít i finanční prostředky z Národního
programu, který se vyjednává s Evropskou komisí. Slibujeme si od
toho velké šance pro modernizaci ve zdravotnické péči a výzkumu.

Podpoříme výzkum a vývoj léčiv na českém území

5. V různých regionech panuje často
velmi rozdílná kvalita zdravotní péče
Kontrola kvality je nezbytnou součástí každé služby,
ve zdravotnictví je její význam obzvlášť důležitý. Chceme využít
celou řadu věcí, které dnes existují na papíře, ale jejich aplikace není
stoprocentní. Usilujeme o rozvinutí průběžného sledování kvality
péče. Podpoříme využití dat z Ústavu zdravotnických informací
a statistiky ČR a zdravotních pojišťoven tak, aby získané informace
sloužily k efektivnímu nastavení systému ve prospěch pacientů.
Budeme trvat na důsledné kontrole kvality péče a na garanci péče
ze strany státu

6. Česko trápí nedostatek lékařů
Chceme dostatek lékařů tam, kde jsou potřeba. Obsah i formy
specializačního vzdělávání vyžadují postupnou revizi. Je třeba
je nastavit jak přátelsky vůči jeho studentům, tak jej i využít pro
stabilizaci zdravotnického systému. Naším cílem bude rovněž
otevřít odbornou diskuzi o rezidenčních místech. Je to mimo jiné
nástroj, se kterým stát může pracovat ve chvíli, kdy potřebuje
obsadit místa v konkrétních regionech a specializacích.
Budeme se snažit o to, aby na rezidenčních místech lékaři dostali celou
částku, kterou nemocnice na toto místo dostane od státu.
V souvislosti s rezidenčními místy bychom chtěli otevřít hledání řešení
závazku lékařů neboli motivaci pro to, aby lékaři ihned po získání
specializace neměnili svá pracoviště
Spustíme se zdravotními pojišťovnami a odborníky hledání řešení
o zpřístupnění zdravotnické péče, zvláště v příhraničí. Například skrze
zavedení povinnosti poskytnout péči pacientům s veřejným pojištěním
jako podmínku otevření lékařské praxe (u lékařů, kteří v současnosti
nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou a věnují se výhradně privátní
klientele v příhraničí)

7. … a také nedostatek sester
a dalšího zdravotního personálu
Naši zemi trápí dlouhodobý nedostatek zdravotních sester
a zdravotnického personálu. Tento problém ještě znásobila
koronavirová pandemie. Sestřičky musely zůstat doma, aby se
postaraly o své děti. Poučili jsme se a máme dobré řešení. Hnutí
Přísaha podpoří zavedení školkových zařízení v nemocnicích, které
budou mít nonstop režim, tím budou dostupné zdravotníkům
pracujícím na směny. Pacienti získají dostupné kvalitní zdravotníky,
pracovníci ve zdravotnictví pak šanci snadněji skloubit rodičovství
a náročnou práci. Vydělá na tom celá společnost.
Podpoříme čtyřiadvacetihodinová školková zařízení v našich
nemocnicích i možnost kratších úvazků pro rodiče. Tím zvýšíme počet
zdravotníků a zlepšíme jejich pracovní podmínky
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Jsme pro zrušení duplicitní sesterské dokumentace, tzv. piškvorek,
a pro audit administrativní zátěže, kdy podporujeme zrušení
nesmyslné a duplicitní byrokracie
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Včasná
pomoc
skutečně
potřebným
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1. Chybí politická shoda na
důchodové reformě

2. Péče v domácím prostředí je
pro lidi lepší varianta

Více než třicet let nám politici dluží reformu důchodů. Mluví o ní,
ale platí, že snaha o nápravu nespravedlnosti nemůže plodit novou
nespravedlnost a příkoří. Nehledě na budoucí reformu penzí však
platí, že už není možné prodlužovat věk odchodu do důchodu a je
konečně potřeba napravit dlouhodobou nespravedlnost: Narovnat
výši důchodů u žen za jejich často hůře placenou práci a léta
mateřství a rovněž seniorů, kteří tvrdě pracovali, ale za nízkou mzdu.

Výhodou domácí péče je, že pacient ji získává, aniž by musel
kamkoliv docházet. Je stále ve svém přirozeném prostředí, není
vytržen ze svého režimu, zůstává se svými blízkými, což vše
v souhrnu pomáhá často lepšímu zdravotnímu stavu a je
i ekonomicky výhodnější než hospitalizace v nemocnici. Chceme
tuto cennou možnost rozšířit a učinit tak dostupnější po celé
republice. Spousta lidí například ošetřuje své rodiče nebo dospělé
děti. Jedná se o krátkodobé ošetřovné, na které ale nemají nárok,
protože nemají společnou domácnost.

S čím vstoupí Přísaha do vyjednávání o důchodové reformě:
Říkáme NE zvyšování věku odchodu do důchodu
Nízké důchody žen se musí dorovnat
Pečující osoby nesmí systém trestat za dlouhodobou péči o své blízké

Podpoříme zdravotně sociální péči v domácím prostředí a změnu zákona tak, aby nárok na ošetřovné měli všichni, kdo pečují o své rodiče,
prarodiče, děti a vnoučata bez ohledu na to, zda mají s ošetřovanou
osobou společnou domácnost

3. Exekuce jsou chronickým
problémem české společnosti
Téměř tři čtvrtě milionu fyzických osob v exekuci, celkový počet
exekucí přesahuje čtyři miliony. Přičemž průměr vymáhané částky
na jednoho povinného je zhruba 440 000 korun, medián pak 138
000 korun. Průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka byl 5,77
v roce 2019. Nejčastěji se pak vymáhají částky do 10 000 korun,
45,05 %, podíl vymáhaných částek nad 100 000 činí 11,03 %. Tato
data jsou naprosto alarmující.
Výsledkem jsou velmi nízké příjmy zadlužených obyvatel a další
ještě větší propad do chudoby. Ve finále práce načerno, která má
dopady jak na státní rozpočet, tak na život jedince do budoucna,
jeho příjmy se při práci načerno nezapočítávají do starobního
důchodu. Exekuce jsou důsledkem nejen neuváženého půjčování
peněz, ale vypovídají i o stavu celé společnosti. Mnohem hůř jsou
na tom nízkopříjmové skupiny občanů. Důvody, ale i následky
vidíme napříč celou ekonomikou České republiky.

,
O lidi ivot
ž
ý
l
e
c
kteří racovali,
p
tvrdě át musí
se st arat
post

36

Chceme prosadit teritorialitu a tím rozbít síť dosavadních
exekutorských klanů, často propojených s daňovými ráji.
Zavedeme teritorialitu exekucí u fyzických osob
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4. Sociální dávky jsou stále
zneužívané
Od lidí z praxe a z úřadů práce opakovaně slyšíme, že český sociální
systém dlouhodobě trpí roztříštěností, obrovskou byrokracií a tím
malou možností prověřovat zaslouženost a adresnost vydávané
sociální pomoci. To chceme změnit, společně s lidmi z praxe
a terénu. Navíc chceme propojit dlouhodobé pobírání sociálních
dávek s povinnostmi, například pravidelnou školní docházkou dětí
nebo veřejnou prací.
Jen tak sociální pomoc splní svůj účel. Pomůže skutečně
potřebným a stane se šancí vymanit se z obtížné životní a sociální
situace a nevychovávat „věčné příjemce dávek“ po generace.
Navíc chceme důsledně bojovat proti obchodníkům s chudobou
zneužívajícím dávky na bydlení tím, že posílíme kontrolu kvality
pronajímaného bydlení.
Provedeme revizi a zpřehlednění sociálních dávek, zjednodušíme je
a omezíme jejich zneužívání. Chceme posílit kontrolu formou
neohlášených namátkových kontrol
Chceme nastavit systém, ve kterém se lidem vyplatí pracovat
a ne naopak

5. Lidé se zdravotním postižením jsou
často přehlíženi
V současné době se velmi často rozhoduje o velmi důležitých
věcech, aniž by se k tomu mohli vyjádřit samotní lidé se zdravotním
postižením. Neustále se setkáváme s tím, že se o záležitostech lidí
se zdravotním postižením rozhoduje bez nich.
Každý desátý občan České republiky žije s nějakou formou
zdravotního postižení, přesto je tato skupina našich spoluobčanů
stále opomíjená a její problémy jsou bez politického zájmu
odsouvány. Přitom každý z nás se může ze dne na den stát
člověkem se zdravotním postižením. Tato problematika se proto
týká celé společnosti a zaslouží si průběžné řešení a pozornost.
Chceme podporovat vylepšování prostředí okolo nás, aby zdravotně
postižení měli stejný přístup k informacím, práci, vzdělání, dopravě,
kultuře a všemu, co chtějí a mohli žít obdobně jako ostatní. Hnutí
Přísaha bude prosazovat, aby se o ničem, co se dotýká lidí s
postižením, nemohlo rozhodovat bez jejich souhlasu a předchozího
vyjádření. Podpoříme rovněž komunitní bydlení a péči v domácím
prostředí pro ty s nejtěžším zdravotním postižením. Budeme
usilovat o zařazení tzv. chytrých doplňků domácnosti mezi zvláštní
pomůcky, aby na ně bylo možné požádat o příspěvek. Zároveň
budeme prosazovat přístupnost v dopravě a u veřejných budov.
Nebudeme o ničem rozhodovat bez předchozího vyjádření lidí se
zdravotním postižením
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6. Systém příspěvků na péči je
nespravedlivý
V České republice pobírá příspěvek na péči celkem 360 000 lidí,
kteří jsou podle vážnosti svého zdravotního postižení a podle počtu
základních životních potřeb, se kterými potřebují pomoci, rozděleni
do 4 stupňů. Lidé s nejvážnějším zdravotním postižením potřebují
celodenní péči, současně nastavený příspěvek jim však vystačí na
cca 5 hodin profesionální pomoci denně, pokud jim péči nezajišťuje
někdo z osob blízkých, často nemají na výběr a končí v pobytových
sociálních službách, kde však již nemohou žít nezávislým
způsobem života, tak jak jim umožňuje Úmluva OSN
o právech osob se zdravotním postižením. Mezi jednotlivými stupni
příspěvku na péči jsou neadekvátně neúměrné rozdíly ve výši
příspěvku na péči. Navíc výše příspěvku na péči neodráží nárůst
cen za poskytované sociální služby. Současný systém téměř
vůbec nemyslí na takzvané neformální pečující, kteří poskytují péči
někomu s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.
Chceme lidem s nejtěžším zdravotním postižením zajistit potřebnou
péči v jejich přirozeném prostředí, tak aby mohli žít nezávislým životem
a nemuseli nuceně odcházet do pobytových sociálních zařízení. Dále
se postaráme o to, aby docházelo v průběhu let k postupné valorizaci
příspěvku a mezi jednotlivými stupni nebyly tak propastné rozdíly ve
výši příspěvku. Budeme usilovat o to, aby byly lépe dostupné terénní
a stacionární sociální služby i v malých obcích. Zajistíme pro neformální pečující dostatek odborné podpory, tak aby se měli na koho obrátit
v případě, že potřebují pomoci

7. Invalidní důchody jsou
uznávány nespravedlivě
V České republice je evidováno přes 400.000 invalidních
důchodců. Což je po přepočtu na obyvatele zhruba 2,5krát více
než v Rakousku a Německu. Počet invalidních důchodců se
ale od roku 1980 postupně snižuje. V roce 2010 prošel systém
invalidního důchodu výraznou změnou. Původní plný a částečný
invalidní důchod se začal členit na tři stupně invalidity. Mnoho
lidí se tak dostalo do tíživé situace a tento přechod hodnotí
negativně. Problém současného systému však nejsou tyto tři
stupně, ale zejména to, jak a komu se důchod přiznává. Nedostatek
posudkových lékařů a jejich vysoký věk, komplikované podání
žádosti a výše invalidního důchodu.
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Budeme usilovat o to, aby minimálně o prvním stupni invalidity mohli
rozhodovat praktičtí lékaři. To oni totiž svého pacienta dobře znají
a zprávy pro posudkového lékaře vypracovávají. Zaměříme se také
na výpočet výše invalidního důchodu tak, aby nebyli penalizováni ti,
kteří kvůli svému hendikepu nemohli pracovat a mají tak nízký počet
odpracovaných let

8. Stát nejde v zaměstnávání
zdravotně postižených příkladem
V České republice je zaměstnáno pouze cca 40 % lidí se zdravotním
postižením v ekonomicky aktivním věku. V roce 2019 zastupovali
lidé se zdravotním postižením pouhá 2,3 % ze všech zaměstnanců
ministerstev, jejich vybraných organizačních složek a ústředních
orgánů státní správy. Stát by však měl jít v zaměstnávání lidí se
zdravotním postižením ostatním příkladem. Každý zaměstnavatel,
který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců musí plnit povinný
podíl v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve výši 4 %.
Státní správa tento povinný podíl nenaplňuje, místo toho odvádí
do státního rozpočtu desítky milionů korun, aby se z tohoto
nezaměstnávání vykoupila, reálně to však znamená, že z jednoho
státního účtu převede peníze na jiný státní účet, pro stát to není
žádná sankce. Nemluvě o tom, že promarňujeme potenciál
šikovných lidí, kteří chtějí pracovat.
Budeme usilovat o zaměstnávání většího podílu lidí se zdravotním
postižením ve státní správě než je tomu dnes
Postaráme se o to, aby za nesplnění povinného podílu lidí se zdravotním postižením ve státní správě se nebylo možné vykoupit odvodem
financí do státního rozpočtu, ale peníze byly určeny na zkvalitňování
života lidí se zdravotním postižením, např. odstraňování bariér z veřejného prostoru
Soustředíme se i na motivaci zaměstnavatelů v soukromém sektoru
k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
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9. OSVČ mají nerovné podmínky pro
čerpání rodičovské dovolené
Ti, kteří pracující jako OSVČ, si dnes na rozdíl od zaměstnanců
nemohou vybrat dobu, po kterou chtějí čerpat rodičovskou
dovolenou. Jsou tak nuceni nechávat si peníze vyplácet jen
ve variantě celých čtyř let.
Srovnáme podmínky pro čerpání rodičovské dovolené, aby byly stejné
jak pro OSVČ, tak pro zaměstnance

10. Skloubit práci a rodičovství
je nesnadné a stát nepodporuje
porodnost
Chceme podpořit usnadnění sladění rodičovství s prací, tak aby
zvláště ženy nemusely rezignovat na mateřství, nebo na pro ně
zajímavou a smysluplnou pracovní kariéru. Tím budou mít lepší
perspektivu na trhu práce, vyšší plat a ve výsledku i vyšší penzi.
Naše společnost získá budoucnost v dětech. Vedle pomoci
rozšiřování dostupnosti jeslí a mateřských škol chceme usnadnit
právě i rozvoj firemních školek.
Usnadníme zřizování firemních školek a daňově zvýhodníme flexibilní,
částečné a sdílené úvazky. Zvýšíme daňové bonusy rodinám s dětmi
za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává

11. Bydlení zdražuje a čím dál víc lidí si
nemůže dovolit důstojně bydlet
V nevyhovujícím a nejistém bydlení žije přes 83 000 lidí a dalším
hrozí jeho ztráta. Ceny vlastního bydlení se neustále razantně
zvyšují. Máme čtvrté nejvyšší náklady na vlastní bydlení v poměru k
příjmům. Nájemné v České republice zdražuje dvakrát rychleji, než
rostou mzdy. Navíc v situaci, kdy je milion lidí v Česku pod hranicí
příjmové chudoby, chceme konečně dotáhnout k úspěchu zákon
umožňující zavedení sociálního bydlení do praxe a ku pomoci lidem.
Prosadíme zákon o sociálním bydlení. Obce musí začít stavět startovací byty, stát naopak podporovat nájemní bydlení a městské družstevní
bydlení, jako šanci pro ty, kteří nedosáhnou na hypotéku
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1. Máme zastaralý a složitý daňový
systém
Daňový systém našeho státu je komplikovaný, nepřehledný
a v mnoha případech neefektivní, co se týče poměru nákladů
na výběr a inkasa. Složitý systém komplikuje práci podnikatelům
a dává prostor daňový systém obcházet. Vzhledem k měnící se
situaci na trhu, kdy bude stále více vytlačována lidská práce novými
technologiemi, nebudou již dávat některé stávající daně smysl.
Prověříme stávající daňový systém, efektivitu daní podle poměru nákladů na výběr a inkasa a na základě výsledků analýzy daňový systém
přenastavíme tak, aby byl moderní, funkční a efektivní. Naším cílem
bude co nejnižší daňové zatížení lidské práce

2. Panuje velká nejistota ohledně
zvyšování daní
Za poslední dva roky vykazuje státní rozpočet excesivní – velmi
vysoké deficity. Hlavní příčinou jsou vládní omezení během
koronakrize, kdy firmy nemohly normálně fungovat a následně jim
byly vypláceny kompenzace ze státního rozpočtu. Vláda se také za
podpory části opozice uchýlila k populismu snížením daní zrušením
superhrubé mzdy. Hnutí Přísaha trvá na tom, že základem každé
dobře fungující ekonomiky je především stabilita a předvídatelnost.
To platí pro podnikatele, živnostníky i zaměstnance a spotřebitele.
Proto bude hnutí Přísaha prosazovat pravidlo ŽÁDNÉ DAŇOVÉ EXPERIMENTY A ZVYŠOVÁNÍ DANÍ MINIMÁLNĚ DO KONCE ROKU 2022.
Nebudeme zvyšovat ani daň z příjmu fyzických osob, budeme požadovat její ponechání na úrovni 15 %. Nebudeme zvyšovat ani daně z příjmu
právnických osob

3. Stát chce stále víc peněz, ale neumí
ucpat díry
Stát má stále větší požadavky na daňové poplatníky, ale neřeší,
že neustále utíkají peníze na neefektivní a předražené nákupy
a zbytečnou administrativu. Existuje velký objem vládních výdajů,
které jsou neefektivní a někdy až kontraproduktivní. Každá kontrola
NKÚ konstatuje, že jsou vydávány z rozpočtu obrovské sumy
a následně jejich efektivitu stát nekontroluje. Je třeba věnovat se
efektivitě vynaložených prostředků státního rozpočtu, ne je pouze
utratit.
Snížíme náklady státní administrativy, zbytné výdaje ministerstev
lze seškrtat diferencovaně ve výši až desítek procent. Elektronický
stát může výhledově ušetřit stovky milionů na moderních digitálních
úřadech. Zářným příkladem je Estonsko, které je pomocí X–Road
technologie nejdále v digitalizaci státu na světě

4. Stát zbytečně otravuje malé
živnostníky
Začít poctivě podnikat vyžaduje v dnešní době velkou odvahu.
Malí živnostníci jsou často zbytečně obtěžování opakovanými
kontrolami jen proto, že stát neumí komunikovat sám se sebou.
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Zvýšíme limit pro OSVČ u paušální daně z 1 milionu
na 2 miliony. Tím podpoříme více malých živnostníků
ŽIV
a podnikatelů odstraněním byrokracie a zbytečných
kontrol. Dnes využívá paušální daň jen 180 tisíc z nich,
my chceme, aby ji mohlo využít alespoň 500 tisíc živnostníků
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5. Neustále se otevírá debata
o zavedení eura

7. Mateřské zahraniční firmy pomáhají
vyhýbat se placení daní svým českým
dcerám

Česká koruna je stabilní měnou, navíc umožňuje zachování
samostatnosti měnové politiky. Nechceme ztratit flexibilní měnový
kurz, který nám samostatná měna umožňuje. Nechceme ztratit
měnovou suverenitu, ani podstoupit kontrolu nad monetární
politikou unii. Nechceme, aby nám byly úrokové sazby stanovovány
zvenčí, podle potřeb Francie a Německa. Nechceme přijít
o nezávislou národní banku, ČNB. Argumentem proti přijetí je
i příklad Řecka a Španělska, které by musely sanovat i české
finance, nemluvě o nákladech samotného připojení, snížení životní
úrovně českých domácností nerovným přechodem na euro, platba
do společné Bankovní unie a Evropského stabilizačního fondu
(ESM). Česká koruna je součást naší identity, státním symbolem,
který je potřeba zachovat. Přechod na společnou měnu euro
nepodpoříme, stejně jako většina české společnosti.

Stát se věnuje při výběru daní drobným a středním podnikům
a některým podvodným jednáním. Málo efektivní je odhalování
nepoctivých transferům mezi českými podniky a mateřskými
zahraničními společnostmi. Finanční úřady se nedostatečně věnují
transferovým cenám, kvůli čemu odchází do zahraničí obrovské
sumy bez jejich zdanění v ČR.
Nasměrujeme práci daňových úředníků do rozkrývání transferových
cen a na férové zdaňování nadnárodních systémů

NE

Nepodpoříme zahájení procesu přijetí eura, budeme
hájit českou korunu a měnovou suverenitu České republiky

EURU

6. Globální korporace neplatí v Česku
spravedlivě vysoké daně
Velké nadnárodní firmy se dlouhodobě vyhýbají placení daní na
místě, kde dochází k reálným ziskům a tržbám. Tento problém není
možné snadno vyřešit z národní úrovně. Hnutí Přísaha podpoří
každou aktivitu, která povede k eliminaci daňových rájů a zdanění
firem v nich sídlících. Jak na úrovni EU, tak i v mezinárodním
prostředí. Ročně kvůli nim ztrácíme několik desítek miliard korun
do státní kasy, a tím i do tuzemských veřejných investic, nemluvě
o tom, že pokřivují rovné podmínky podnikání. Omezení daňových
rájů vnímáme jako velkou šanci nových příjmů a také vyrovnání
daňových nespravedlností. Líbí se nám recepty Belgie, Dánska,
Francie a Polska, které prosazují omezování daňových rájů a
nepřípustnost státní pomoci firmám v nich sídlících.

Budeme bojovat proti daňovým rájům. K tomu místo zavedení digitální
daně, která je polovičaté řešení, navrhujeme zdanění příjmů dle země
původu tržeb. Jinými slovy pokud Google vytváří tržby z české reklamy,
zdaní příjmy z ní plynoucí v České republice. Toto řešení budeme prosazovat i na úrovni EU a OECD a podpoříme už vznikající mezinárodní
dohodu o minimální 15% dani pro tyto firmy
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8. Vrací se hrozba cenové inflace
Pandemie koronaviru těžce dopadla na samoživitelky, rodiny
s malými dětmi a ty s nejnižšími příjmy. V krizové době by občanům
velmi pomohlo, pokud by došlo ke snížení DPH u vybraných
položek, zejména pak u potravin. DPH na potraviny je v Česku jedna
z nejvyšších v Evropě, přesun do desetiprocentní kategorie by lidem
ušetřil měsíčně vyšší stovky korun. Trh s potravinami je vysoce
konkurenční a nehrozí tak, že by prodejci ponechali ceny ve stejné
výši. V mnoha vyspělých zemích (např. ve Francii, v Německu,
v Irsku) se sazba DPH na potraviny pohybuje na úrovni 5 až 10 %.
Snížíme DPH na potraviny z 15 % na 10 % a při tom budeme trvat na
povinném zavedení označení potravin s cenou před změnou DPH a po
ní, aby si každý mohl zkontrolovat, jak snížení daně prodejce přenesl do
koncové ceny

9. DPH se musí odvádět
i z neuhrazených faktur
Dlouhodobě panuje nespravedlnost v systému platby DPH, kdy jsou
poctiví nucení odvádět DPH i v případě, že jim nebyly proplaceny
faktury. Dostávají se tak často do druhotné platební neschopnosti.
Odstraníme nesmyslnou šikanu, DPH a odpočty se už nebudou platit
z neuhrazených faktur, použijeme na to mechanismy v kontrolním
hlášení
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12. Zadlužení státu se rychle zvyšuje

10. Hrozí zchudnutí seniorů z řad
OSVČ a jejich nesmyslné vytlačování
z trhu práce
Naše společnost oplývá množstvím aktivních občanů, kteří chtějí
pracovat i v seniorském věku. Navíc mnozí důchodci z řad OSVČ
čelí hrozbě nízkých důchodů. Hnutí Přísaha jim chce pomoci a
zároveň využít jejich potenciálu, bohatých zkušeností, cenné praxe.
Oceňme jejich vůli nadále pracovat a předávat své know-how dál ve
prospěch české ekonomiky a jejího růstu. Namísto sankcionování
vysokými sociálními platbami je pozitivně motivujme.
Podpoříme zrušení platby sociálního a zdravotního pojištění pracujícím
důchodcům, aktivní práce se musí kdykoliv vyplatit

Tempo zadlužování státu je obrovským rizikem zejména pro
důchodce a mladé. Hrozí, že tyto dluhy budou muset zaplatit ti,
kteří je nezpůsobili. Ostatně příkladů z minulosti je mnoho. Finanční
problémy příliš zadlužených evropských států se řešily velmi
často na úkor bezbranných důchodců, jejichž důchody se pak
jednorázově snížily. Další skupinou je mladá generace, která platí
na důchody a navíc se jim na bedra naloží splacení abnormálního
dluhu včetně úroků. Výdaje státu jsou přitom často neefektivní. Což
zmiňují již nyní zprávy NKÚ. Je nezbytné zvýšit osobní odpovědnost
státních úředníků za neefektivity a zbytečné výdaje.
Je nezbytné provést inventuru všech vládních výdajů a je potřeba
sledovat efektivitu těchto výdajů a tvrdě bojovat s korupcí, která
vládní výdaje prodražuje. Příjmy státu mohou být vyšší při rychlejším
odhalování podvodů a zlepšení výběru daní z transferových cen
a nadnárodních společností

ha
Přísa je
u
z
a
s
pro
livé
d
e
sprav ě a
dan
é
vědn
d
o po jné
veře e
c
finan

11. Stát nesmí přestat investovat
V dobách, kdy je státní rozpočet ve schodku, je nejjednodušší
škrtnout investiční projekty státu. To však má dalekosáhlé důsledky
pro budoucnost Česka a jeho obyvatel. Byli jsme toho svědky už po
finanční krizi z let 2008/9, kdy vláda přestala investovat a země se
dostala do druhé recese.
Hnutí Přísaha bude vždy proti snižování investic, které se dlouhodobě
vyplatí. Jedná se především o investice do infrastruktury (dálnic,
rychlostních železnic, dopravních uzlů), zdravotnictví (vzdělávání
zdravotníků, elektronizace dokumentace, speciální péče), vzdělání
(platy učitelů, vyrovnání regionálních rozdílů pro zvýšení sociální
mobility) a digitalizace státní správy (jednotný registr dotací, urychlení
stavebního řízení)
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1. Byrokracie přerůstá únosnou mez
Naše země trpí extrémním nárůstem byrokracie, její nepřehledností
a především minimální kontrolou její účinnosti a smysluplnosti.
Vedle auditu toho, co stát dělá a zda to dělá účelně a ku prospěchu
svých občanů, chceme zpřehlednit informace o dotacích a
veřejných zakázkách. Momentálně neexistuje veřejná centrální
evidence dotací. Chceme, aby informace o nich byly dohledatelné,
zda byly čerpány efektivně a smysluplně. Chceme pro dotace
vytvořit portál, kde všechny orgány státní správy, instituce, firmy
i občané budou schopni vyhledat všechny dotační tituly jasně a
přehledně na jednom místě. Navíc si budou moci zjistit, zda jsou
oprávněni o ně žádat a portál je provede srozumitelně žádostí
o získání dotace. Rovněž zprůhledníme přístup ke státním
zakázkám, navíc zcela zdarma, aby na ně dosáhly zvláště menší
firmy a podnikatelé.
Konečně začneme se systematickou digitalizací a zjednodušením
státní správy. Zavedeme jednotný registr dotací a veřejných zakázek.
Provedeme audit služeb a agendy, kterou stát vykonává, poté zracionalizujeme podle potřebnosti, zjednodušíme, zefektivníme a nepotřebné zrušíme

2. Stát stále nakupuje nevýhodně
Centrální nákupy, které nabízí velký potenciál šetřit náklady, jak
finanční, tak administrativní a čas, jsou státními orgány využívaný
jen málo, nepřehledně a často i neefektivně. Český stát potřebuje
autoritu, která bude za efektivitu a důslednost centrálních nákupů
zodpovědná, jako je tomu v zahraničí, například v sousedním
Rakousku (BBG). Hnutí Přísaha tyto změny jednoznačně podpoří.

Zefektivníme centrální nákupy a vytvoříme jeden státní e-shop pro veřejnou správu. Vyloučíme firmy se sídlem v daňových rájích z veřejných
zakázek a dotací
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3. Stát často obtěžuje opakovanými
kontrolami
Hnutí Přísaha už nechce tolerovat zmatečnou, pro mnohé
živnostníky vysilující, opakující se kontrolu ze státních úřadů, kdy
naopak jiné tyto kontroly míjí. Chceme proto nastavit systém
kontrol ze strany veřejné správy tak, aby podnikatele co nejméně
zatížily a šly skutečně po problémech. Nebyly „konkurenčním
bojem jinými prostředky“ a slepou šikanou. Budeme usilovat o
sjednocení kontrol, tedy aby se orgány státní správy dohodly a vše
prověřily ideálně během jedné návštěvy. K tomu pomůže, proto
ji prosazujeme, i digitalizace státní správy a zavedení “sdílených
kalendářů kontrol”.
Zavedeme jeden sjednocený termín pro kontroly ze strany státních
úřadů a současně budeme prosazovat, aby úřady mezi sebou data
sdílely

4. V zákonech už se dneska nikdo
nevyzná
České zákony trpí nepřehledností, rozbujelostí a rovněž tím, že
nikdo neposuzuje jejich reálnou účinnost. Nesmyslné, nadbytečné
či již historicky překonané chceme zrušit. Navíc nám v praxi chybí
důsledné a skutečně kvalitní hodnocení dopadů, jak ekonomických,
tak byrokratických. Chceme zavést povinnost revize po roce
účinnosti každého zákona, zda skutečně plní cíle jeho vzniku
a to v kompetenci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).
Prosadíme výrazné zjednodušení právního řádu, zrušíme nesmyslné
zákony a duplicitní byrokracii. Do pravomocí NKÚ přidáme posuzování
skutečné účinnost zákonů. Vláda bude mít povinnost řídit se posudky
RIA a zároveň mít povinnost vyhodnocovat zpětně dopady již účinných
zákonů
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5. Státní firmy nikdo pořádně
nekontroluje

6. Důvěra v transparentnost politiky
je nízká

Státní firmy v praxi nepodléhají kvalitní externí kontrole. Vlastnická
politika státu je nekoncepční a velmi nahodilá, ovlivněná politiky.
Neexistuje dlouhodobé nastavení jasné strategie a očekávaných
cílů ve prospěch majitele, státu a de facto daňových poplatníků,
proto je potřeba začít s jasnou a systematickou veřejnou kontrolou.
Za hnutí Přísaha má tuto kontrolu vykonávat Nejvyšší kontrolní úřad
(NKÚ).

Veřejnost ztrácí důvěru v politiku, často netuší jak a kdo, z jakých
pohnutek vytváří zákony této země. K zákonodárcům mají nejblíže
zájmové skupiny. Není jasné, v jakém prostředí vznikají nové
zákony. Chybí regulace lobbování, například po vzoru Irska. Rovněž
postrádáme stanovení jasných pravidel a mantinelů, veřejný
vhled a tradice veřejných slyšení k zásadním normám. To vše
chceme zásadně změnit. Navíc chceme, aby se veřejnost mohla
průběžně vyjadřovat ke vznikajícím zákonům skrze otevřený web,
tím eliminovat „šedý“ nátlak veřejnosti neznámých nátlakových
skupin a zákony se zkvalitní o vhled lidí z praxe. Rovněž chceme
revidovat jednací řád Poslanecké sněmovny ve prospěch zrychlení
legislativního procesu.

Rozšíříme pravomoci kontroly NKÚ na všechny státní podniky a všechny státní příspěvkové organizace. Po vzoru Velké Británie také uzákoníme kontrolu státních podniků Hospodářským výborem Poslanecké
sněmovny

Prosadíme zákon o lobbingu
Navrhneme princip národní konzultace, vznik zákonů bude otevřen
návrhům veřejnosti. Podpoříme urychlení legislativního procesu
Přiblížíme Parlament lidem, zavedeme povinné online přenosy jednání
většiny výborů Sněmovny a elektronické hlasování

7. Ceny energií nejsou podrobené
dostatečnému dohledu
Naší hlavní zásadou v oblasti energií je soběstačnost a spolehlivost.
Uhlí chceme ponechat jako strategickou surovinu pro systémové
využití v těžkém průmyslu a vysokoúčinném teplárenství. Vedle
energetického mixu, který sází na kombinaci jaderných, plynových
a obnovitelných zdrojů energie, se chceme zaměřit na skutečně
efektivní kontrolu cenotvorby v dodávání elektřiny, plynu i vody. Stát
musí posílit důslednou kontrolu a nenechat rozhodování v rukou
monopolů.
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Všechna síťová odvětví podrobíme dohledu jednoho regulátora, čímž
zajistíme garanci skutečného dohledu na cenu a tlak na velkého hráče
Říkáme ANO jaderné energetice a vyváženému energetickému mixu,
tak aby Česká republika byla energeticky soběstačná
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8. Úředníci a politici nenesou
odpovědnost za svá rozhodnutí
Někteří zaměstnanci veřejné správy způsobují škodu za miliony,
v celkovém součtu jsou dopady miliardové. Ve výsledku je platíme
my, daňoví poplatníci. Stát dodnes nemá povinnost po nich škodu
vymáhat. Přitom stát občana za pochybení okamžitě trestá,
úředníci samosprávy rovněž nesou hmotnou odpovědnost. Stát to
stejné musí konečně uplatňovat i na své úředníky, včetně ministrů
a to bez výjimek. Porušování zákonů, nedodržování lhůt, nečinnost
a tím prostor pro korupci nelze tolerovat.
Prosadíme zákon o hmotné odpovědnosti politiků a úředníků za jejich
chybná rozhodnutí. Stát bude mít povinnost vymáhat způsobenou
škodu

9. Stát stále není stoprocentně
on-line přístupný
V roce 2018 podle NKÚ využilo některou z on-line služeb 26
procent fyzických osob. Český e-government není žádná sláva.
Právě naopak. E-government by měl sloužit občanům
a podnikatelům. Měl by být přehledný a efektivní a zároveň
dokonale zabezpečený. Soukromý sektor v on-line prostředí
funguje roky, služby využíváme všichni. To samé musí platit i pro
náš stát. Digitální veřejné služby by měly být dostupné bez
úředních hodin, s online podporou a s nastaveným systémem
zpětné vazby s hodnocením kvality.
Zasadíme se o to, aby občané většinu návštěv úřadů vyřídili doma jen
s pomocí počítače, mobilu, internetu a digitální identity
Prosazujeme nové, praktické, pro běžné občany srozumitelné webové
služby, místo pouhého převodu stávajících složitých papírových formulářů do elektronické podoby, které navíc musíte často tisknout
a přinést na úřad
Chceme také zřízení centrálního informačního webu a mobilní aplikace
státu s možností aktivní komunikace s občany, kdy vás stát upozorní,
na co máte nárok, nebo jaké máte vůči státu povinnosti
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10. Stát nechce transparentně
nakupovat IT
IT zakázky jsou hodnoceny jako neefektivní a předražené.
Přetrvávají problémy s nastavením zakázek jako takových. Velmi
často se stává, že systémy jsou závislé na jednom technickém
řešení, na jednom dodavateli. To mimo jiné způsobuje komplikace
s modernizací a cenou.
Zbavíme se nevýhodných a předražených služeb a prosazujeme
nastavení férového prostředí pro zadávání veřejných zakázek
Požadujeme audit existujících smluv a vytvoření strategie vyvázání se
z nevýhodných a nesystémových zakázek
Budeme vyžadovat zodpovědnost dodavatelů za chyby v jimi
dodaných produktech a službách

11. Občané nemají šanci prověřit
hospodárnost podpory do nevládních
organizací a jejich činnosti
Chceme, aby se stát choval jako řádný hospodář, veřejné peníze
byly pod skutečným veřejným dohledem a občané měli možnost
si ověřit do jakých projektů nevládních organizací je investováno
z jejich daní, kdo je těmito penězi podporován, co je zvelebováno
a komu je pomáháno. Chceme zavést povinnost veřejného slyšení
na půdě Poslanecké sněmovny před poslanci, on-line přenášené
a tím konečně dostupné široké veřejnosti. Kdo stojí o podporu
z veřejných peněz, musí svůj nevládní projekt a zastupovanou
organizaci transparentně představit na tomto veřejném slyšení,
obhájit jeho cílení a být pod veřejnou a sněmovní kontrolou. Jsme
přesvědčeni, že právě veřejné slyšení je účinná možnost, jak
občanům zprostředkovat informace o nevládní pomoci a jejím
smyslu. Také i efektivně posoudit opodstatněnost projektů, zda
si skutečně zaslouží podporu z daní českých občanů. Odpadnou
spory a zpolitizované boje o politické nevládní organizace a to, zda
skutečně pomáhají zájmům občanů České republiky.
Zavedeme povinnost veřejného slyšení na půdě Poslanecké sněmovny
před poslanci, on-line přenášeného a tím konečně dostupného široké
veřejnosti pro všechny nevládní organizace, které se budou ucházet
o státní podporu své činnosti a jejich projektů
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1. Nedokončená infrastruktura
zvětšuje rozdíl mezi regiony
Hnutí Přísaha bude trvat na dokončení dálniční sítě, modernizaci
silnic a stavbě potřebných obchvatů pro rozvoj měst a obcí,
moderní bezpečnou železnici a stavbu rychlostních železnic. A
také na rozvoji informační dálnice 21. století, internetu tak, aby byl
dostupný opravdu po celé zemi. To vše v součtu nám zkvalitní život,
nastartuje ekonomiku a vytváří pracovní místa. Jsme přirozenou
křižovatkou Evropy, tak ať z toho něco máme ku prospěchu naší
životní úrovně.
Plně podpoříme investice do rozvoje regionů, kvalitní silnice, dálnice,
železnice a internetu a potřebné stavby obchvatů měst a obcí, maximálního urychlení výstavby strategických staveb. Prosadíme zásadní
zlepšení údržby a péče o dálnice, silnice a železnice. Současně prosadíme pravidlo povinného zajištění příspěvku z rozpočtu na údržbu
dopravních staveb

2. Stavíme pomalu a draze
Výstavbu brzdí nefunkční zákony. Máme problémy s výkupem
pozemků, stát například neumí vykoupit pozemky po celých
parcelách. Lidé se pak prodeji brání. Neefektivně čerpáme dotace
z EU. Stát nemá ke své odpovědnosti patřičné kompetence
v oblasti stanovení umístění páteřní silniční a železniční sítě.
Politika územního rozvoje ČR (PUR), zpracovaná Ministerstvem
pro místní rozvoj není považována za základní územně plánovací
dokumentaci. Tou je uzemní plán kraje (ZUR), mnohdy neschválený.
Jako například v Jihomoravském kraji, kde chybí více než 20 let,
a není možné tedy stanovit finální trasu dálnice D 52 z Brna do
Vídně. Je třeba dokončit úseky s napojením na evropské sítě TEN-T.
Tyto stavby musí být bezpečné a musí odpovídat evropským
požadavkům. Je třeba vytvořit speciální zákon o liniových stavbách,
který dá možnost české vládě v rámci opatření obecné povahy
a multikriteriálního hodnocení dopadů staveb stabilizaci tras páteřní
sítě zejména TEN-T, včetně obchvatů měst v rámci PUR. Tato
umístění budou závazná pro nižší samosprávné celky, tedy kraje,
a jejich zpracování územních plánů ZUR.
Zasadíme se o to, aby byly dokončeny úseky s napojením na evropské
sítě TEN-T. Tam, kde není platné územní rozhodnutí, připravíme
variantní řešení k multikriteriálním hodnocením dopadů tras na životní
prostředí, obslužnost území, náklady výstavby tak, aby prostředky
generované zpoplatněním infrastruktury pokryly budoucí náklady na
údržbu a provoz silniční sítě

Předložíme zákon o dopravních liniových stavbách, jehož cílem je
zjednodušení procesu administrativního vyřízení stavebního povolení
liniových staveb. A to včetně posouzení vlivu stavby na životní
prostředí a výkupu dotčených pozemků. Provedeme analýzu stávající
projektové připravenosti staveb (možností zahájení staveb, prověrku
pozastavených staveb). V rámci plánování dopravní infrastruktury
vytvoříme na základě nového zákona, případně novely zákona č. 13
plán potřeb výstavby schválený vládou na období 5 let, který bude
závazný

62

63

3. ŘSD je neefektivní a nefunkční
organizace
V rámci efektivity je třeba se zaměřit na Ředitelství silnic a dálnic. To
je v tuto chvíli příspěvkovou organizací a podle toho se tak chová.
Často velmi neefektivně a hlavně nehospodárně. Výstavbu silnic
a dálnic je potřeba zrychlit, musíme dokončit páteřní dálniční síť,
která je aktuálně v hlubokém skluzu, který se dá vyčíslit na desítky
let, jako příklad lze uvést silniční okruh kolem Prahy, zablokovanou
výstavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji, zdlouhavou přípravu
rekonstrukce D1 a mnoho dalšího. ŘSD nebylo doposud schopno
připravit a rozpracovat PPP projekty, první se rozjíždí až nyní. Podle
našeho názoru by se tyto věci ve struktuře akciové společnosti
řešily mnohem rychleji, příkladem může být Asfinagu v Rakousku.
Pro efektivní zajištění výstavby a hospodárnosti vytvoříme státní
investorskou společnost Stavba silnic a dálnic. Do ní postupně
převedeme aktivity současné příspěvkové organizace ŘSD.
Organizační struktura takového státního podniku bude shodná
s rakouskou společností Asfinag. Dojde ke zrychlení procesů,
větší efektivitě a díky tomu k úspoře nákladů

4. Centrální registr vozidel je
v soukromých rukou
V současné době spravuje centrální registr vozidel soukromá
společnost. Dochází tak k situaci, kdy k osobním údajům má přístup
soukromý subjekt. Za tyto služby stát navíc platí několik stovek
milionů korun ročně, aniž by měl příslušnou kontrolu nad funkčností
systému. Zejména v dnešní době hrozí zneužití dat a kybernetické
útoky, a tak je takový přístup bezpečnostním rizikem. Místo,
abychom využili útvarů a zaměstnanců rezortu, využíváme drahé
a potenciálně nebezpečné systémy soukromých dodavatelů, na
služby spojené s výkonem státní správy využíváme outsourcované
společnosti.

5. Výběr vedení Českých drah je
zpolitizovaný a další problémy na
české železnici
Železniční doprava se potýká s mnoha problémy. Železniční
koridory v České republice nejsou stále připojeny na ty evropské,
to se musí změnit. Je třeba urychleně prověřit možnosti
zahájení ucelených úseků vysokorychlostních tratí primárně
navazující na železniční koridory EU. Ačkoli má stát vlastní dílny
pro opravy vlakových vozidel, nevyužívá je v maximální možné
míře. V oblasti placení poplatků ze železniční infrastrukturu je
konečně třeba nastavit rovné podmínky pro všechny uživatele.
Zásadním problémem je pak samotná struktura Českých drah
a její zadluženost. Nedostatečná je podle nás také podpora
kombinované dopravy, tedy té, kde se velká část nákladu vozí po
železnici, či po vodě. Ačkoli rozvoj tohoto typu dopravy roste, stále
za Evropou zaostáváme. Může za to nízká flexibilita oproti silniční
dopravě, málo rozvinutá infrastruktura, ale také vysoká cena
překládky.

Maximum oprav železničních vozidel soustředíme do vlastních
opravárenských kapacit s cílem efektivního řízení a zachování
pracovních míst

V rámci Českých drah budeme usilovat o to, aby jmenování členů
představenstva ČD bylo v kompetenci Řídícího výboru nikoliv Dozorčí
rady ČD, a tím stabilizujeme vedení podniku mimo politický vliv

Navrhneme vyjmutí společnosti ČD Cargo ze skupiny ČD a.s. a umožníme vstup akcionářům prostřednictvím emise akcií. Výše transakce
s dopadem na oddlužení ČD může dosáhnout až 15 miliard, rozhodující
podíl státu 67 % zůstane zachovaný

Požadujeme převedení databází občanů a vozidel včetně centrálního
registru vozidel pod stát

Chceme zákonný a hospodárný provoz. Pod správou státu musí být
i všechny ostatní databáze a registry rezortu dopravy
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1. Česká krajina je náš poklad
a nesmíme o ni přijít
Sucho, náhlé povodně, eroze půdy, kůrovec, nízká potravinová
soběstačnost, zábor kvalitní zemědělské půdy pro výstavbu, dovoz
podřadných potravin a produktů, neefektivní nakládání s odpady.
Všechny tyto problémy existují. Je třeba zajistit dostatek pitné vody
pro všechny občany a dostatek vody pro zemědělství a průmysl.
Zkvalitňování životního prostředí musí jít ruku v ruce se zvyšováním
kondice českého zemědělství a lesnictví, což jsou odvětví, která
kvalitu životního prostředí nejvíce ovlivňují. Globální změny klimatu
jsou největší současnou hrozbou pro udržení našeho současného
životního prostředí a je třeba se na ně připravit a co nejvíce je
eliminovat. Pouze zdravá krajina nám poskytne potřebné životní
podmínky. Už proto, že jsme “střecha Evropy”, chceme se soustředit
na zvyšování schopnosti české krajiny zadržovat srážkovou vodu
všemi dostupnými způsoby a následně s touto vodou efektivně
a hospodárně nakládat.

Budeme dbát na důslednou ochranu a dostupnost
pitné vody, kvalitní půdy a nerostných zdrojů.
Znehodnocování a poškozování těchto zdrojů musí
podléhat tvrdým trestům (kauza Bečva)
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2. Česko není potravinově soběstačné
Česká soběstačnost v jednotlivých komoditách je dnes nízká,
přitom jsou české potraviny kvalitní a zdravé. Pro ilustraci pár čísel.
Ovoce se u nás pěstuje pouze na úrovni 27 procent spotřeby,
zelenina na 33 procentech, vepřové maso na 39 procentech,
drůbeží na 57 procentech a vajíčka na 54 procentech. Navíc
koronavirová pandemie ukázala, že v době krize budou ostatní státy
primárně zásobovat samy sebe. V této logice chceme úpravy i
v dotacích, peníze mají pomáhat těm, kteří je potřebují pro produkci
potravin, ne tam, kde zemědělství slouží pro dotace samotné.
Dnes navíc chybí uvádění přesného původu potravin, často dochází
k záměně potravin domácích se zahraničními. Spotřebitel je mylně
informován o původu surovin a o původu výrobku. Značení českých
potravin musí být konečně jednotné a jasné.
Zvýšíme podporu domácím výrobcům. Chceme co nejvíce zajistit
srovnání dotací mezi starými a novými členskými zeměmi EU tak, aby
ty staré členské země nebyly zvýhodňovány

České označení původu musí jednoznačně garantovat domácí původ
ze 100 % českých surovin
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3. Evropská unie často neslouží lidem
a problémy řeší pozdě nebo vůbec
Česká republika je zakotvená v unijních a atlantických strukturách,
na tom nechceme nic měnit, ale sebevědomě budeme usilovat
o vylepšení, posílení práv a narovnání práv mezi starými a mladými
členskými zeměmi. Více dosáhneme a změníme uvnitř evropského
domu, než křikem od nám vzdálených sousedů. Inspirujme
se zeměmi typu Dánska, Nizozemí a konečně si začněme
profesionálně hájit také své zájmy. Věcně, ale odhodlaně.
Ano EU s reformou, intenzivnější ochrana bezpečnosti společně s
NATO. Musíme být respektovanými, ale i zodpovědnými členy, kteří
sebevědomě hájí své zájmy a svou suverenitu

4. Armáda potřebuje modernizaci
a aktivní zálohy větší podporu
Obrana není luxus, ale nezbytnost. Doba je neklidná a dlouhodobá
zkušenost nás občanů České republiky potvrzuje, že jsme
respektováni v situaci, kdy jsme sami ochotni chránit svůj stát
a své rodiny. Počínaje legionáři, přes odbojáře až po naše vojáky
v zahraničních misích a pomáhající během povodní, živelných
pohrom, ale i ve zvládání koronavirové pandemie a očkování.
Zaslouží si naše uznání a systémovou podporu, ne prázdné sliby,
18 ministrů za necelé třicetiletí našeho státu a nekoncepční
byrokracii. Navíc chceme u nákupu nové techniky a modernizace
stávající zohledňovat schopnost jejího nasazení pro potřeby
zvládání krizových situací v civilním sektoru. Příjmy z obranných
zakázek považujeme za důležitý zdroj národní prosperity, šanci
vytvářet pracovní místa a cenných investic do
vědecko-technického rozvoje.
Obranu chceme stavět na třech pilířích: připravené a odhodlané
armádě, dostatečné záloze a zvýšení prestiže aktivních záloh, silném
domácím průmyslu
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5. Stát málo dbá na podporu české
historie a vlastenectví
Jsme země s bohatým kulturním dědictvím a národ s velmi
rozvinutou a pestrou kulturou. Chceme, aby se z našeho
duchovního bohatství těšilo maximum našich občanů. Zároveň
chceme ocenit naše daňové poplatníky, že podporují svými daněmi
a dary naše kulturní dědictví, proto chceme každý rok zavést
nejméně jeden den v roce, kdy budou mít všechny státní, národní
kulturní, regionální a obecní památky a muzea vstup zdarma a
byly dostupné všem občanům České republiky. Vnímáme to jako
poděkování a možnost přiblížit naše úžasné a bohaté kulturní
dědictví všem našim občanům.
Zavedeme jeden volný den vstupu v roce pro občany České republiky
do muzeí, galerií a památek, které jsou státní, krajské či obecní a tento
den připadne na výročí republiky 28. října
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