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Ob!anská demokratická strana 
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zastoupená Ivanem Barto&em, p!edsedou
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a
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#íslo registrace v rejst!íku politick$ch stran a hnutí vedeném MV"R: VS-5908/SDR/1-2004
zastoupení Vítem Raku&anem, p!edsedou
(dále jen „STAN“)

uzavírají na základ% v$sledk' voleb do Poslanecké sn%movny  
Parlamentu "eské republiky tuto

KOALI"NÍ SMLOUVU
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I. Preambule
 
Na základ% mandátu od ob#an' "eské republiky, vyjád!eného ve volbách do Poslanecké 
sn%movny Parlamentu "eské republiky, které se uskute#nily 8. a 9. !íjna 2021, zahájily 
strany ODS, KDU-"SL, TOP 09, Piráti a STAN jednání o vytvo!ení v%t&inové vládní koalice. 
Podporu voli#' vnímáme jako ná& závazek v'#i v&em ob#an'm, kte!í od nás právem o#eká-
vají moudrou a zodpov%dnou správu na&í zem%. 
P!i v%domí dosa(ení programové, personální a organiza#ní shody a pro lep&í budoucnost 
"eské republiky uzavírají ODS, KDU-"SL, TOP 09 (koalice SPOLU) a Piráti a STAN (koalice 
Piráti a Starostové) tuto smlouvu, která zakládá koalici s cílem zachovat a prohlubovat zá-
kladní parametry fungující demokratické svobodné spole#nosti s d'razem na sm%!ování 
"eské republiky jako pevné sou#ásti euroatlantického civiliza#ního prostoru, kde vládne 
vymahatelné právo i nepsaná pravidla.
 Koali#ní strany se hlásí k zásadám #eského ústavního po!ádku, kter$ je postaven na d%lb% 
moci, parlamentní demokracii zalo(ené na svobodné sout%(i politick$ch sil a úct% k prá-
v'm #lov%ka a ob#ana a k ochran% men&in. Za d'le(itou podmínku fungování demokracie 
pova(ují dodr(ování nikoli pouze litery, ale i smyslu Ústavy "R, Listiny základních práv 
a svobod a zákon'. Za nezbytné pova(ují jak zachování, tak nezávislost ve!ejnoprávních 
médií. Prosazují úctu k lidskému (ivotu, principy ob#ansk$ch svobod, svobodnou hospo-
dá!skou sout%(, zodpov%dnou solidaritu s t%mi, kte!í si sami pomoci nemohou, a správu 
ve!ejn$ch v%cí co nejblí(e ob#an'm.
Vláda vzniklá na základ% této koali#ní smlouvy bude p!ipravena p!ekonávat rozdíly ve spo-
le#nosti a spojovat. Bude reprezentantem v&ech lidí a p!i své práci bude v pravidelném dia-
logu se samosprávami, ob#anskou spole#ností, zástupci zam%stnanc' i zam%stnavatel'.
Svoji v'li vytvo!it vládní koalici stvrzují p!edsedové zú#astn%n$ch stran a dal&í p!edsta-
vitelé politick$ch subjekt' sv$mi podpisy v záv%ru tohoto dokumentu.
 

II. Programová !ást

"eská republika má za sebou nejt%(&í období polistopadové historie. Na&e zem% se 
musí vypo!ádat nejen s následky sv%tové pandemie, ale i s následky bezohledné 
nezodpov%dnosti p!edchozí vlády.
P!edchozí vláda za sebou nechává zemi s nejv%t&ím zadlu(ením v její historii a s vysok$m 
r'stem cen, p!edev&ím energií a nemovitostí.
Zemi rozd%lenou a zjizvenou zbyte#n$mi sváry, rozdm$chávan$mi populistickou politikou 
posledních let.
My, jako vláda vze&lá z voleb reprezentující v%t&inu v Poslanecké sn%movn% Parlamen-
tu "eské republiky, víme, (e je pot!eba tyto rány zacelit. )e je nezbytné na&i zemi vrátit 
do dobré kondice. Ozdravit nejen ve!ejné finance a po&kozenou ekonomiku, ale také d'v%-
ru lidí ve stát a jeho instituce.
Ka(dá z vládních stran si pln% uv%domuje svou odpov%dnost za úsp%ch vlády. Proto jsou 
strany p!ipraveny ke spolupráci a dohod% a staví zájmy "eské republiky a jejích ob#an' 
na první místo.
Proto se jako vláda zavazujeme k následujícím krok'm:

1. Stabilizace ve$ejn'ch financí
 Na&e zem% pot!ebuje odpov%dnou rozpo#tovou politiku, která zabrzdí nesmyslné roz-

hazování pen%z da*ov$ch poplatník', nalezne úspory a stanoví dlouhodobé sm%!ová-
ní ve!ejn$ch financí a v co nejkrat&í mo(né dob% zajistí rozumné hospoda!ení státu. 
Cesta ke stabilit% je v reform% v$daj' státu, opat!eních proti st!etu zájm' a korupci 
a efektivním nakládání s pen%zi, nikoliv ve zvy&ování da*ové zát%(e.
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2. Orientace na EU a NATO
 "eská republika musí b$t aktivním #lenem Evropské unie a NATO hájícím zájmy 

sv$ch ob#an'. Zahrani#ní politika bude mít nezpochybnitelnou euroatlantickou 
orientaci, d'raz na stabilní partnerství s demokratick$mi zem%mi po celém sv%t% 
a na ochranu lidsk$ch práv a demokracie. "lenství v Evropské unii pova(ujeme 
za klí#ové a prosp%&né pro "R a jsme p!ipraveni se úsp%&n% zhostit p!edsednictví 
Rady EU ve 2. pololetí roku 2022.

3. Penzijní reforma
 Jsou to lidé, kdo tvo!í prosperitu na&í zem%. Proto si ka(d$ zaslou(í v%d%t, (e má jis-

totu ve stá!í. P!ipravíme takovou reformu, která zohlední zásluhovost a také podpo!í 
mezigenera#ní solidaritu v rodinách. Reforma penzijního systému bude postavena 
na celospole#enském konsenzu, kter$ zajistí dlouhodobou perspektivu.

4. Vzd#lávání
 Budoucnost na&í zem% závisí na vzd%lání na&ich d%tí i celo(ivotním u#ení nás v&ech. 

Vzd%lávací systém musí vyu(ít potenciál kvalitních u#itel', musí vytvo!it prostor 
pro rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí (ák' a student', a to v&e v moderním 
obsahu a prost!edí. Vzd%lávací systém musí um%t pomoci t%m nejslab&ím, stejn% jako 
podpo!it talenty. 

5. Regionální soudr%nost
 Vzr'stající rozdíly mezi regiony na&í zem% jsou zásadní celospole#enskou v$zvou. 

Místo, kde #lov%k (ije, nesmí tak zásadn% ovliv*ovat kvalitu vzd%lávání, dostupnost 
zdravotní pé#e nebo konektivitu. Vláda bude p!edcházet dal&ímu rozevírání n'(ek 
mezi regiony a !e&it problémy, které vedou k vylid*ování venkova a pohrani#í.

6. Podpora svobodného trhu
 Podpora mal$ch a st!edních podnik' a cílení investi#ních dotací a podpor na oprav-

dové pot!eby jsou cestou k zaji&t%ní prosperity na&í zem%. Podpo!íme kreativní a ino-
vativní p!ístupy s potenciálem r'stu a zdravé konkurence. Podpora z ve!ejn$ch fi-
nancí nesmí jít na zvy&ování zisk' a vlivu velk$ch firem.

7. (ivotní prost$edí
 Zm%ny klimatu jsou nezpochybnitelné. Tato vláda se zavazuje hledat !e&ení, která bu-

dou omezovat lidsk$ vliv na klimatické zm%ny. Budeme hledat realistická !e&ení, kte-
rá opravdu pomohou ochránit (ivotní prost!edí, vodu, ovzdu&í, p'du, lesy a krajinu. 
A to v&e s v%domím odpov%dnosti za prosperitu na&í zem%.

8. Rodina a bydlení
 Pro rozvoj na&í spole#nosti je d'le(itá stabilita rodin. Pom'(eme rodinám zvládnout 

v$zvy, p!ed kter$mi stojí. Podpo!íme flexibiln%j&í pracovní podmínky, nabídneme &ir-
&í mo(nosti, jak sladit rodinn$ a profesní (ivot, a zajistíme dostupnou zdravotní pé#i. 
Zjednodu&íme (ivot v&em, kte!í poctiv% pracují, a sou#asn% nabídneme cílenou pomoc 
t%m, kte!í si nedoká(í pomoci sami. 

 Nezavíráme o#i p!ed problémy, které lidé v na&í zemi mají. A bydlení je v poslední 
dob% jedním z nich. P!ineseme !e&ení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájem-
nímu bydlení v#etn% sociálního bydlení. V sou#asné dob% je nejd'le(it%j&í zásadní 
zrychlení stavebního !ízení p!i zachování ochrany ostatních zájm' a podpora samo-
správ.

9. Digitalizace
 Sjednocení a digitalizace proces' státu jsou cestou k p!átel&t%j&í, efektivn%j&í a lev-

n%j&í státní správ%. Nau#íme stát fungovat efektivn% s vyu(itím v&ech moderních 
technologií. Digitalizace je nejen cestou k pohodln%j&ímu kontaktu ob#an' se státem, 
ale automatizace proces' také povede k efektivn%j&ímu fungování státu jako celku. 
Pro seniory a lidi se speciálními pot!ebami nadále z'stane papírová cesta.

10. V#da a v'zkum
 Na&e zem% je plná vzd%lan$ch, talentovan$ch a inovativních lidí. Na&e v%da a v$zkum 

mají dlouhodob% skv%lé jméno ve sv%t%. V%da a v$zkum budou mít nezpochybnitelnou 
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podporu, proto(e v nich vidíme p!íle(itost, jak posunout "eskou republiku je&t% v$&e 
mezi nejúsp%&n%j&í zem%. Zajistíme funk#ní spolupráci státní správy s kvalitními 
akademick$mi pracovi&ti z "R a zahrani#í, co( umo(ní lépe p!ená&et aktuální poznat-
ky do tvorby zákon'.

11. Moderní státní správa
 Státní správa musí b$t moderní, &tíhlá a pru(ná. P!ipravíme ji na v$zvy 21. století, 

p!ivedeme do ní nejlep&í talenty, aby ob#an'm dodávala &pi#kové slu(by. Zasadíme 
se, aby ú!edníci více vyu(ívali a zp!ístup*ovali data a jejich práce m%la v(dy ve svém 
st!edu ob#ana.  

12. Odpov#dnost k voli!&m a politická kultura
 Prosadíme zlep&ení politické kultury. Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompe-

tentní a d'v%ryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy "R a nebudou ve st!etu zá-
jm'. Nastavíme p!edvídateln%j&í jednání Poslanecké sn%movny. Za!ídíme, aby ob#ané 
na internetu vid%li, jak vláda plní program. Budeme konstruktivn% spolupracovat 
mezi sebou i s opozicí. 

III. Principy koali!ní spolupráce
1.    Smluvní strany se dohodly, (e ve vlád%, která bude mít celkem 18 #len', bude uplat-

n%no zastoupení koali#ních stran pom%rem ODS – 6, KDU-"SL – 3, TOP 09 – 2, Piráti 
– 3 a STAN – 4, v rozd%lení, jaké je uvedeno v P!íloze #. 1 této smlouvy. Smluvní strany 
berou na v%domí a souhlasí s tím, (e Petr Fiala navrhne prezidentu republiky po svém 
jmenování premiérem ke jmenování dal&í #leny vlády v souladu s t%mito principy 
a zp'sobem rozd%lení.

2. Smluvní strany podpo!í v Poslanecké sn%movn% sv$m hlasováním personální a po#et-
ní slo(ení orgán' Poslanecké sn%movny tak, jak je uvedeno v P!íloze #. 2 této smlouvy. 

3.    Smluvní strany zajistí, aby se v&ichni jejich poslanci zú#astnili sch'ze Poslanecké 
sn%movny, na které bude hlasováno o d'v%!e vlád%. Smluvní strany se zavazují, (e 
po celé volební období budou postupovat jednotn% a v plném po#tu sv$ch poslanc' 
p!i sestavení Poslanecké sn%movny, hlasování o vyslovení d'v%ry #i ned'v%ry vlád% 
a hlasování o koali#n% dohodnut$ch vládních návrzích. 

4.    Smluvní strany respektují ústavní právo p!edsedy vlády navrhovat prezidentu re-
publiky jmenování a odvolávání #len' vlády. Pro ka(d$ takov$ krok bude p!edseda 
vlády hledat podporu p!íslu&né koali#ní strany. P!edseda p!íslu&né koali#ní strany 
podává návrhy na odvolání a jmenování #lena vlády nominovaného za tuto stranu 
p!edsedovi vlády. Dal&í postup u takového návrhu podléhá dohod% p!edsedy vlády 
s p!edsedou p!íslu&né strany.

5. Smluvní strany se zavazují, (e po celou dobu trvání této koali#ní smlouvy nevyvolají 
na p'd% Poslanecké sn%movny hlasování o vyslovení ned'v%ry vlád% nebo hlasování 
o rozpu&t%ní Poslanecké sn%movny a ani se k takovému hlasování nep!ipojí.

6.    Smluvní strany budou dodr(ovat následující koali#ní mechanismy: 

A) Jednání zástupc& koali!ní stran
K5 – Sch!zka p"edsed! koali#ních stran
 P!edsedové stran se scházejí na po(ádání p!edsedy kterékoliv z nich #i na základ% 

po(adavk' dal&ích koali#ních orgán', nejmén% v&ak jedenkrát za m%síc. Termín 
dohodnou p!edsedové, zápis se zpravidla nepo!izuje.

K15 – Sch!zka zástupc! vedení koali#ních stran
 Jednání svolává p!edseda vlády zpravidla jedenkrát za dva m%síce. O svolání m'(e 

té( po(ádat kter$koli p!edseda koali#ní strany. Delegaci koali#ní strany tvo!í p!ed-
seda strany a dva dal&í zástupci. +e&í aktuální i st!edn%dobé úkoly a vyhodnocuje 
pr'b%(n% pln%ní koali#ní smlouvy. P!im%!en% !e&í i personální zále(itosti v#etn% 
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projednání p!ípadn$ch návrh' na zm%ny ve slo(ení vlády. Program sch'zky sesta-
vuje p!edseda vlády a je dopln%n zb$vajícími koali#ními stranami. Zápis se po!izu-
je, nedohodnou-li se zástupci jinak.

Koali#ní rada
 Koali#ní radu svolávají p!edsedové koali#ních stran nejmén% dvakrát do roka. De-

legaci Koali#ní rady tvo!í p!edseda strany, místop!edsedové strany, p!edsedové 
parlamentních klub' a hlavní mana(er #i generální sekretá!. Krom% aktuálních 
úkol' !e&í i dlouhodobé úkoly a perspektivy spole#ného vládnutí. Pozváni mohou 
b$t #lenové vlády a dal&í hosté. Zápis se po!izuje, nedohodnou-li se zástupci jinak. 
Záv%ry Koali#ní rady jsou zve!ejn%ny formou tiskové zprávy.

B) Spolupráce na úrovni Poslanecké sn#movny
KPK – Koali#ní p"edsedové klub! 
 Schází se pravideln% v úter$ v$borov$ch a plenárních t$dn'. +e&í aktuální úkoly 

související s programem sch'ze Poslanecké sn%movny, zab$vají se i volbami jed-
notliv$ch parlamentních i neparlamentních orgán'.

 KPK jsou zodpov%dní za udr(ení dostate#né ú#asti koali#ních poslanc' p!i v&ech 
d'le(it$ch hlasováních a volbách.

 V pr'b%hu jednání Poslanecké sn%movny probíhají sch'zky p!edsed' klub' kdyko-
liv na po(ádání.

K108 – Setkání v$ech koali#ních poslanc!
 Schází se na po(ádání kterékoliv koali#ní strany vyjád!ené p!edsedou poslanecké-

ho klubu, zpravidla p!ed d'le(it$m hlasováním v Poslanecké sn%movn%.

C) Spolupráce na úrovni Senátu
 Ustanovení odstavce Spolupráce na úrovni Poslanecké sn%movny se pro Senát po-

u(ije p!im%!en%. Senátorské kluby koali#ních stran spolupracují p!i prosazování 
legislativy, která napl*uje programové prohlá&ení vlády. Na po(ádání kterékoliv 
koali#ní strany m'(e b$t vyvoláno jednání na úrovni koali#ních p!edsed' senátor-
sk$ch klub', p!ípadn% zástupce senátor' koali#ní strany.

D) Spolupráce na úrovni obou komor Parlamentu
 Pro lep&í koordinaci legislativního procesu se v(dy po skon#ení !ádné sch'ze Po-

slanecké sn%movny uskute#ní sch'zka na úrovni KPK s p!edsedy koali#ních sená-
torsk$ch klub', p!ípadn% zástupcem senátor' koali#ní strany. Toto setkání se dále 
m'(e uskute#nit na (ádost kterékoliv koali#ní strany.

E) Spolupráce ministr& s v'bory
 Minist!i iniciují zpravidla dvakrát do roka neformální setkání s koali#ními poslan-

ci zpravidla z p!íslu&n$ch v$bor' v Poslanecké sn%movn%. Cílem je krom% !e&ení 
odborn$ch úkol' i posílení koali#ní komunikace nap!í# K108. P!im%!en% se uvede-
né vztahuje také na Senát.

7.    Za koali#n% dohodnut$ se má takov$ vládní návrh a takové usnesení vlády, které pod-
po!í nadpolovi#ní v%t&ina z p!ítomn$ch #len' vlády z ka(dé koalice. Ka(dá koalice má 
právo p!ed jednáním vlády ozna#it kter$koliv návrh za návrh vy(adující koali#ní sho-
du.

8. Vláda bude p!edávat v&em koali#ním klub'm v obou komorách Parlamentu plán legis-
lativních prací na p!íslu&né období. "len vlády p!íslu&n$ k p!edlo(ení legislativního 
návrhu projedná jeho základní zam%!ení s ka(d$m koali#ním klubem, kter$ o to po(á-
dá. P!edsedové koali#ních klub', nebo jejich pov%!ení zástupci, budou zváni na zase-
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dání Legislativní rady vlády.
9. Smluvní strany se zavazují, (e budou na p'd% obou komor Parlamentu podporovat 

p!ijetí koali#n% dohodnut$ch vládních návrh' zákon'. Pozm%*ovací nebo dopl*ující 
návrhy ke koali#n% dohodnut$m vládním návrh'm zákon' podpo!í smluvní strany 
v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohod%. Sou#asn% se zavazují, (e p!í-
padné návrhy zákon', které nejsou koali#n% dohodnuté, a pozm%*ovací návrhy p!ed-
kládané poslanci a senátory koali#ních klub' anebo p!ipojení se k iniciativ% poslanc' 
z jin$ch klub' budou p!edem konzultovány na úrovni p!edsed' poslaneck$ch a sená-
torsk$ch klub'. Podmínkou pro podporu návrh', které mají b$t koali#n% dohodnuté 
a nejsou, bude dohoda smluvních stran. Není-li dohodnuto jinak, budou koali#ní kluby 
p!i hlasování respektovat koali#n% dohodnuté stanovisko vlády. Poru&ením koali#-
ní smlouvy není, pokud zástupce koali#ní strany hlasuje jinak, ne( stanoví koali#ní 
smlouva, ani( by to m%lo dopad na v$sledek hlasování, a tento postup je p!edem pro-
jednán mezi p!edsedy koali#ních klub'. 

10. Nebude-li dosa(eno koali#ní dohody ve vlád%, nastoupí mechanismy dohodovacího 
a smír#ího jednání na úrovni K15 nebo Koali#ní rady.

11. Smluvní strany se zavazují, (e budou napl*ovat programové prohlá&ení vlády a tuto 
koali#ní smlouvu a ú#inn% spolupracovat na p!íprav% v&ech exekutivních i legisla-
tivních opat!ení zásadní povahy, která budou p!edem konzultovat. Pln%ní koali#ní 
smlouvy a programového prohlá&ení vlády budou strany pravideln% jednou ro#n% re-
vidovat a hodnotit na jednání K15. Zhodnocení pln%ní koali#ní smlouvy za jednotlivé 
roky prob%hne v(dy do 31. ledna následujícího roku. Písemné vyhodnocení pln%ní  
koali#ní smlouvy a programového prohlá&ení vlády p!edlo(í K15 Koali#ní rad%.

12. Koalice bude sestavovat návrh programu jednání Poslanecké sn%movny na sch'z-
ce p!edsedy Poslanecké sn%movny, p!ípadn% koali#ních místop!edsed' Poslanecké 
sn%movny, s p!edsedy koali#ních poslaneck$ch klub', a to tak, aby byl p!edvídateln$ 
a umo(nil p!ednostn% projednání koali#n% dohodnut$ch návrh'. Návrhy zákon', kte-
ré jsou v rozporu s programov$m prohlá&ením vlády, neumo(ní (ádná koali#ní strana 
projednat, dokud nebudou projednány koali#n% dohodnuté návrhy, není-li jiné doho-
dy. Návrhy diskusních bod', které p!edtím nebyly projednány na p!íslu&ném v$boru, 
neumo(ní (ádná koali#ní strana projednat, dokud nebudou projednány koali#n% do-
hodnuté návrhy, není-li jiné dohody. Hlasování o programu #i o jeho zm%n% dojedná-
vají podle t%chto zásad t%sn% p!ed tím p!edsedové klub' #i K15.

13. Koali#ní strany se dohodly, (e v p!ípad% volby prezidenta republiky bude mo(n$ spo-
le#n$ postup koordinován na úrovni K5.

 
IV. Dohodovací a smír!í jednání
1.  Dohodovací jednání probíhá na úrovni K15, smír#í jednání na Koali#ní rad%.
2.    Bude-li kterákoli ze smluvních stran pova(ovat n%kter$ z p!ipravovan$ch legislativ-

ních nebo exekutivních návrh' za v%c zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím !e&ení 
jednání p!edsed' koali#ních stran, resp. dohodovací jednání.

3.    Dohodovací jednání bude vedeno ohledn% spole#ného postupu smluvních stran ve v%-
cech, které nebudou dostate#n% !e&eny programov$m prohlá&ením vlády nebo touto 
koali#ní smlouvou.

4.    P!ípadné rozpory vypl$vající z této smlouvy budou nejd!íve !e&eny dohodovacím 
nebo smír#ím jednáním smluvních stran. P!i poru&ení koali#ní smlouvy vzniká po-
vinnost v&ech aktér' toto poru&ení napravit uvedením v p!edchozí stav nebo od#i-
n%ním na úkor toho, kdo koali#ní smlouvu poru&il. Projednání sporné v%ci bude p!e-
ru&eno do doby ukon#ení dohodovacího nebo smír#ího jednání, nejdéle v&ak na dobu 
30 dn'. 
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V. Záv#re!ná ustanovení
1. Poru&ení závazk' uveden$ch v této koali#ní smlouv% bude pova(ováno za d'vod k jed-

nostrannému odstoupení od této smlouvy, nejd!íve v&ak po neúsp%&ném smír#ím jed-
nání smluvních stran.

2.    V&echny zm%ny, dopl*ky nebo zru&ení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí 
b$t podepsány statutárními zástupci v&ech smluvních stran.

3.    Tato smlouva má následující p!ílohy:
  – P!íloha #. 1 – Slo(ení vlády "eské republiky
  – P!íloha #. 2 – Slo(ení orgán' Poslanecké sn%movny Parlamentu "eské republiky
  – P!íloha #. 3 – Koali#ní program
4. Tato smlouva podléhá ratifikaci p!íslu&n$mi vnit!ními orgány v&ech smluvních 

stran, tzn. V$konnou radou ODS, Celostátním v$borem KDU-"SL, V$konn$m v$borem 
TOP 09, Celostátním fórem Pirát' a Celostátním v$borem STAN. Smluvní strany si 
vzájemn% vym%ní ratifika#ní listiny.

5. Tato smlouva byla vyhotovena v p%ti stejnopisech s platností originálu a nab$vá plat-
nosti a ú#innosti dnem ratifikace poslední smluvní stranou.  

 
V Praze dne 8. 11. 2021
 
 

Ob!anská demokratická strana
Petr Fiala, p!edseda     

TOP 09
Markéta Pekarová Adamová, 

p!edsedkyn%        

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Vít Raku&an, p!edseda

KDU-"SL
Marian Jure#ka, p!edseda     

"eská pirátská strana
Ivan Barto&, p!edseda  
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P$íloha !. 1 – Slo%ení vlády "eské republiky
 
1. P!edseda vlády – Petr Fiala – SPOLU/ODS
2. Ministr financí – SPOLU/ODS
3. Ministr zahrani#ních v%cí – Piráti a Starostové/Piráti
4. Ministr &kolství, mláde(e a t%lov$chovy – Piráti a Starostové/STAN
5. Ministr kultury – SPOLU/ODS
6. Ministr práce a sociálních v%cí – SPOLU/KDU-"SL
7. Ministr zdravotnictví – SPOLU/TOP 09
8. Ministr spravedlnosti – SPOLU/ODS
9. Ministr vnitra – Piráti a Starostové/STAN
10. Ministr pr'myslu a obchodu – Piráti a Starostové/STAN
11. Ministr pro místní rozvoj a digitalizaci – Piráti a Starostové/Piráti
12. Ministr zem%d%lství – SPOLU/KDU-"SL
13. Ministr obrany – SPOLU/ODS
14. Ministr dopravy – SPOLU/ODS
15. Ministr (ivotního prost!edí – SPOLU/KDU-"SL
16. Ministr pro v%du, v$zkum a inovace – SPOLU/TOP 09
17. Ministr pro legislativu – p!edseda Legislativní rady vlády – Piráti a Starostové/Piráti
18. Ministr pro evropské zále(itosti – Piráti a Starostové/STAN
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P$íloha !. 2 – Slo%ení orgán& Poslanecké sn#movny Parlamentu "eské republiky
 
Vedení
 P!edseda: SPOLU/TOP 09
 Místop!edsedové: 1x SPOLU/ODS, 1x SPOLU/KDU-"SL,  

1x Piráti a Starostové/Piráti, 1x Piráti a Starostové/STAN

V'bory
 Hospodá!sk$ v$bor – p!edseda: SPOLU/ODS 
 Rozpo#tov$ v$bor – p!edseda: Piráti a Starostové/STAN
 V$bor pro bezpe#nost – p!edseda: SPOLU/ODS
 V$bor pro evropské zále(itosti – p!edseda: SPOLU/KDU-"SL
 V$bor pro sociální politiku – p!edseda: SPOLU/KDU-"SL
 V$bor pro zdravotnictví – p!edseda: SPOLU/ODS
 V$bor pro (ivotní prost!edí – p!edseda: Piráti a Starostové/STAN
 Zahrani#ní v$bor – p!edseda: SPOLU/TOP 09
 Zem%d%lsk$ v$bor – p!edseda: SPOLU/TOP 09



– 12 –

P$íloha !. 3 – Koali!ní program
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Digitalizace

Digitální slu%by
· Dokon#íme realizaci zákona o právu na digitální slu(by, zejména d'sledn% napl-

níme katalog slu(eb ve!ejné správy a plán jejich postupné digitalizace nejpozd%ji 
k 1. 2. 2025. D'sledn% budeme vymáhat, aby mezi ú!ady obíhala data, nikoli ob#an. 
Pokud ob#an státu data jednou poskytne, u( je po n%m stát nesmí znovu vy(adovat.

· Co nejrychleji zru&íme povinnosti nosit u sebe pr'kazy a dokumenty, pokud si je stát 
m'(e ov%!it jinak (tvorba tzv. eDokladovky).

· Co nejrychleji zajistíme zprovozn%ní systému, kter$ bude ob#any v#as informovat 
o kon#ící platnosti v&ech pr'kaz', osv%d#ení, rozhodnutí a jin$ch dokument'.

· Zrychlíme proces otevírání dat (open data) a aktualizace otev!en$ch dat na v&ech 
ú!adech ve!ejné správy. Strategické a dal&í materiály, které si stát zadává #i vytvá!í 
a nepodléhají utajení (bezpe#nost a obrana státu), budou dostupné pro jiné orgány 
ve!ejné správy a v co nej&ir&ím rozsahu i ve!ejnosti.

· Otev!eme data komer#nímu i neziskovému sektoru a p!izveme je, aby se tak podílely 
na rychlej&ím rozvoji digitálních slu(eb ve!ejné správy a privátního sektoru.

· Zajistíme u(ivatelsky p!ív%tiv$ jednotn$ standard portál' ve!ejné správy. Ve spolu-
práci se zástupci podnikatelsk$ch organizací doplníme rodinu portál' ve!ejné sprá-
vy o bezplatn% p!ístupn$ Portál podnikatele, kter$ bude zprost!edkovávat jak komu-
nikaci v'#i ve!ejné správ%, tak také komunikaci mezi podnikateli. Jeho provozem by 
byly pov%!eny podnikatelské organizace.

· Roz&í!íme funkce Czech POINTu a ve stejném rozsahu z!ídíme telefonickou informa#-
ní a transak#ní linku s asistentem. Stanou se z nich alternativní p!átelské univerzál-
ní podatelny pro v&echny, kdo se státem necht%jí komunikovat p!es internet – online.

· Prosadíme jednotné u(ivatelské a programové (API) rozhraní pro komunikaci se stá-
tem. V&echny online slu(by budou vytvá!eny u(ivatelsky p!ív%tiv% a budou mít obdob-
né a intuitivní ovládání (UX). Slu(by budou poskytovány v otev!en$ch formátech. Tím 
podpo!íme mo(nost komer#ního a neziskového sektoru podílet se na zaji&t%ní digitál-
ních slu(eb pro ob#any a podnikatele s mo(ností publikace takov$ch slu(eb v rodin% 
portál' ve!ejné správy p!i dodr(ení bezpe#nostních a technologick$ch standard'.

· Prosadíme moderní jednotn$ standard pro elektronickou spisovou slu(bu a „digitál-
ní“ archivnictví pro dlouhodobou (ivotnost digitálních dokument'.

· Vytvo!íme jednotné digitální tr(i&t% (Digital Marketplace – eGov), kde budou moci 
orgány ve!ejné správy poptávat a nakupovat komoditní slu(by ICT pro zaji&t%ní digi-
tálních slu(eb státu. (Nap!. jako e-shop produkt' a slu(eb, které mají v Rakousku.)

Kybernetická bezpe!nost
· Zam%!íme se na posílení kybernetické bezpe#nosti jak ve ve!ejném, tak v soukromém 

sektoru. Vytvo!íme efektivní platformu pro trvalou spolupráci ve!ejné správy a sou-
kromého sektoru na ochran% spole#ného kybernetického prostoru. 

· Posílíme v$znam a koordinaci informa#ní a kybernetické bezpe#nosti v bezpe#nostní 
politice státu (NÚKIB, Ministerstvo vnitra, Armáda "R, zpravodajské slu(by) p!i za-
chování práva na soukromí a svobodu jednotlivce.

· Zasadíme se o spolupráci s EU, NATO a dal&ími mezinárodními partnery tak, aby in-
ternet z'stal otev!en$ a bezpe#n$.

· Poskytneme sou#innost s EU p!i !e&ení algoritmicky !ízen$ch platforem a sociálních 
sítí. 

· Na úrovni regulátor' "TÚ a RRTV posoudíme licen#ní politiku vzhledem k nové po-
t!eb% koncepce informa#ní a kybernetické bezpe#nosti tak, aby zaji&,ovala p!edvída-
telné právní a tr(ní prost!edí.
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· Kritická infrastruktura bude stát na bezpe#n$ch, otev!en$ch a auditovateln$ch tech-
nologiích p!ístupn$ch kontrole odbornou ve!ejností pro hledání bezpe#nostních d%r 
(nap!. s vyu(itím „bug bounty“). Samoz!ejmostí je zachování licen#ních práv, práva 
na soukromí a pravidel volného trhu.

· Pro zavád%ní moderních slu(eb ICT je nezbytné usnadnit sdílení odborník', znalostí 
a zku&eností mezi orgány ve!ejné správy (vznik národního kompeten#ního centra, 
pop!.  multiresortních kompeten#ních center). Vymezíme p!esn% a transparentn% 
p!edm%t #innosti kompeten#ních center a státních podnik' a organizací, které zaji&-
,ují ICT slu(by tak, aby byly zachovány principy hospodá!ské sout%(e. 

· Zrealizujeme koncept eGovernment Cloudu ve státní i komer#ní #ásti a p!ijmeme fle-
xibiln%j&í pravidla pro nákup cloudov$ch slu(eb v souladu se standardy EU. Zajistíme 
ulo(ení osobních údaj' obyvatel v bezpe#n$ch datov$ch centrech na území "R nebo 
ve státech EU.

Konektivita a rozvoj sítí 
· Vytvo!íme podmínky pro zaji&t%ní stabilního, rychlého a cenov% dostupného inter-

netového p!ipojení na základ% tr(ní nabídky komer#ních poskytovatel'. Oblasti s ne-
dostate#nou tr(ní nabídkou pokryjeme pomocí cílené podpory poskytovatel', resp. 
zákazník'. Upravíme podmínky pro ukládání sítí elektronick$ch komunikací v území 
tak, abychom umo(nili vznik kabelov$ch optick$ch sítí i ve vzdálen$ch, venkovsk$ch 
oblastech.

· P!ipravíme legislativní úpravu, která zavede povinnost pro v&echny, kte!í staví sít% 
dopravní a technické infrastruktury, aby sou#ástí jejich stavby byly chráni#ky #i ka-
belovody pro vysokorychlostní optické sít%.

· Zapracujeme na spu&t%ní digitální mapy ve!ejné správy a krajsk$ch technick$ch 
map, kde budou dostupná data o sítích dopravní a technické infrastruktury v území. 
Vytvo!íme podmínky pro získání finan#ních zdroj' na po!ízení dal&ích údaj' a jejich 
aktualizaci a mal$m obcím pom'(eme s pln%ním této povinnosti. Zajistíme sdílení 
mezi ve!ejn$m a soukrom$m sektorem. Vytvo!íme podmínky pro zv$&ení efektivity 
koordinace staveb na podkladu digitální technické mapy a v ní veden$ch údaj' o stav-
bách a stavebních zám%rech.

· P!edlo(íme návrh zákona o informa#ním modelování staveb a vystav%ného prost!edí 
(BIM), kter$ umo(ní vyu(ívání a sdílení dat pro p!ípravu staveb, jejich povolování 
a u(ívání v pr'b%hu doby jejich (ivotnosti (digitální dvoj#ata). 

· Podpo!íme vzd%lávací a v$ukové programy digitální a informa#ní gramotnosti pro 
v&echny generace podle jejich pot!eb a úrovn% znalostí a dovedností. 

· Zam%!íme se na VENDOR LOCK-IN (proprietární uzam#ení). Provedeme anal$zu exis-
tujících p!ípad', navrhneme cestu pro jejich ukon#ení a zabráníme vzniku VENDOR 
LOCK-IN do budoucna. Software vytvá!en$ na zakázku bude otev!en$ (zdrojov$ kód 
bude pou(iteln$ i dal&ími subjekty p!i zachování práv a ochrany du&evního vlastnic-
tví).
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Doprava 

Infrastruktura
· Vrátíme "eskou republiku na (elezni#ní mapu Evropy. Z v$stavby sít% vysokorych-

lostních tratí ud%láme vládní prioritu. Roz&í!íme sou#asnou neúplnou koncepci VRT 
o dal&í v%tve. Uvoln%nou kapacitu koridor' vyu(ijeme pro nákladní (elezni#ní dopra-
vu. P!ímo s v$stavbou sít% VRT budou budovány dal&í relevantní sít% (velmi vysoké 
nap%tí, data…) i projekty lokálního v$znamu, a to nap!í# resorty pro maximální sy-
nergii vyu(ití kapacit.

· Aktualizujeme dlouhodob$ plán priorit ve v$stavb% dopravní infrastruktury – silni#-
ních sítí, (eleznic, VRT a dal&ích rychl$ch tratí a dálnic. Zákonem o&et!íme v$stavbu 
VRT.

· Prioritní dálni#ní stavby jsou Pra(sk$ okruh, D35 a dokon#ení D1. 
· Posílíme v$kon a akceschopnost investorsk$ch organizací resortu dopravy (S), +SD 

aj.). Jejich v$sledky budeme pom%!ovat se srovnateln$mi organizacemi v západní Ev-
rop%. Zefektivníme fungování SFDI jako servisní organizace pro financování doprav-
ních staveb.

· Sou#ástí dálnic budou i pot!ebné odstavné plochy pro kamiony, tak abychom zamezili 
(ivelnému odstavování kamion' v p!ilehl$ch obcích a lokalitách. Pro jejich v$stavbu 
budou p!ednostn% vyu(ívány plochy typu brownfield.

· Zv$&íme kapacitu vybran$ch silnic I. t!ídy tam, kde intenzita provozu nepot!ebuje 
dálnici, a vybudujeme obchvaty obcí a m%st trpících tranzitní dopravou.

· Na financování silnic II. a III. t!íd dáme od roku 2023 minimáln% 6 mld. K# ro#n%.
· Po odborném posouzení vlivu na bezpe#nost provozu zv$&íme v úsecích, kde to bude 

mo(né, povolenou rychlost na dálnicích na 150 km/h.
· Vyhodnotíme zku&enosti s PPP na D4 a zvá(íme vyu(ití tohoto nástroje u dal&ích pro-

jekt' dopravní infrastruktury.
· Zastavíme práce na kanálu Dunaj–Odra–Labe a zru&íme jeho územní rezervy v dot#e-

n$ch obcích.
· Vytvo!íme podmínky pro p!esun #ásti nákladní dopravy ze silnic na koleje. Omezí-

me devastování silnic zejména ni(&ích t!íd kamiony a uvolníme dálnice pro osobní 
dopravu. P!ipravíme program pro obnovu v$stavby a elektrizaci (elezni#ních vle#ek 
v#etn% napojení velk$ch pr'myslov$ch zón. Po vzoru sousedních stát' zajistíme fi-
nan#ní podporu obnovy vozového parku na (eleznici. Moderní a pohodlné soupravy 
jsou jednou z v$znamn$ch motivací pro p!esedlání z aut na koleje a pro dal&í rozvoj 
(elezni#ní dopravy.

· Podpo!íme budování kolejov$ch spojení i pro lehká kolejová vozidla v m%stsk$ch aglo-
meracích a z!izování p!estupních uzl' s P+R a B+R parkovi&ti.

· Administrativn% zjednodu&íme a urychlíme elektrifikaci #esk$ch (eleznic v#etn% 
sjednocení napájecí soustavy.

· Údr(ba a modernizace na silnici a (eleznici bude plánována a koordinována tak, aby 
v(dy existovala smysluplná objízdná trasa v#etn% tras pro náhradní autobusovou do-
pravu. Nástroj pro lep&í koordinaci staveb vznikne jako moderní aplikace s vyu(itím 
digitální technické mapy.

· Modernizaci vedlej&ích i regionálních (elezni#ních tratí budeme realizovat v logic-
k$ch úsecích na maximální mo(nou rychlost a propustnost a v úzké spolupráci se 
samosprávami. Nevyu(ívaná nádra(í opravíme, pokud budou vyu(itelná pro slu(by 
ú!ad', nebo je nabídneme kraj'm, m%st'm a obcím. V p!ípad% nevyu(ití je následn% 
nabídneme k prodeji dal&ím zájemc'm.

· Urychlíme stavbu (elezni#ního napojení Leti&t% Václava Havla.
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Závazková doprava
· Zam%!íme se na systematické zv$&ení po#tu cestujících ve ve!ejné doprav%. 
· Nabídku jednotné jízdenky (OneTicket) roz&í!íme tak, aby zahrnovala v&echny druhy 

ve!ejné dopravy.  
· )eleznici otev!eme konkurenci v co nejv%t&ím mo(ném rozsahu. Objednávané doprav-

ní slu(by budeme férov% sout%(it podle p!edem zve!ejn%ného harmonogramu. 

Legislativa a administrativa
· Zefektivníme a roz&í!íme dynamické vá(ení kamion', prov%!íme roz&í!ení m$tného 

tak, aby se tranzitní nákladní doprav% nevyplatilo objí(d%t zpoplatn%né úseky.
· Dokon#íme digitalizaci dopravn%-správních agend.
· Dokon#íme proces odstran%ní nelegálních billboard' u dálnic.
· Otev!eme data o jízdních !ádech. Jízdní !ády zp!ístupní Ministerstvo dopravy zp'so-

bem umo(*ujícím dálkov$ p!ístup ve!ejnosti – jako datové soubory v otev!eném a zá-
rove* strojov% #itelném formátu, a to bezprost!edn% poté, co je obdr(í. 

Tr%ní prost$edí
· P!i zadávání a následném zpracování projekt' dopravních staveb budeme uplat*ovat 

nejen hledisko nejni(&í ceny a náklad' (ivotního cyklu, ale také po(adavky na kvalitu, 
architektonickou a urbanistickou hodnotu. Zajistíme transparentní, férová a otev!e-
ná v$b%rová !ízení pro zv$&ení po#tu dodavatel' resortu.

Bezpe!nost
· Zasadíme se o systematickou realizaci opat!ení Národní strategie bezpe#nosti sil-

ni#ního provozu s cílem dosa(ení bezpe#nosti silni#ního provozu pro na&e ob#any 
na úrovni vysp%l$ch zemí Evropy. Do praxe p!evedeme bezpe#nostní opat!ení BESIP. 

· Více se zam%!íme na prevenci bezpe#nosti na (eleznici a posílíme její kontrolu a in-
spekci. Nastavíme jasn$ harmonogram a nástroje financování pro zavád%ní ETCS 
a dal&ích bezpe#nostního opat!ení na (eleznici.

· Zapojíme "eskou republiku do evropského vesmírného programu. Praha jako sídlo 
Agentury Evropské unie pro kosmick$ program p!iná&í p!íle(itosti pro #eské firmy 
a start-upy. Za!adíme dopravní v$zkum do seznamu v$zkumn$ch priorit.



– 18 –

Finance

Zdravé ve$ejné finance
· Zodpov%dné hospoda!ení a ekonomick$ r'st podpo!íme p!edvídatelnou mírou inves-

tic.
· V zájmu zdrav$ch ve!ejn$ch financí se zavazujeme k co nejrychlej&ímu spln%ní  

maastrichtsk$ch kritérií.
· Kapitálové v$daje budou tvo!it alespo* 10 % z celkového státního rozpo#tu.
· Zv$&íme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. K#.
· "áste#né úvazky podpo!íme sní(ením odvod' sociálního poji&t%ní. Podmínky da*o-

v$ch slev a odpo#t' nastavíme motiva#n% s rozumn$mi mezními da*ov$mi sazbami.
· Omezíme rozsah &edé ekonomiky, mimo jiné !e&ením situace lidí v exekucích (nap!. 

reformou srá(ek ze mzdy).
· Úsporná opat!ení vlády budou sociáln% citlivá, zejména s ohledem na priority v oblas-

ti vzd%lávání, zdravotnictví, sociální pé#e a s cílem udr(et stávající valoriza#ní me-
chanismus d'chod'.

· Zavedeme valorizaci slevy na poplatníka.
· Podpo!íme a zlep&íme systém víceletého financování v prioritních oblastech.
· Zp!ísníme rozpo#tová pravidla. Budeme usilovat o to, aby se fiskální ústava stala 

ústavním zákonem.
· Upravíme v$dajové pravidlo, aby nebylo mo(né zvy&ovat vládní v$daje bez ohledu na 

na&e rezervy a hospodá!skou situaci.
· Vytvo!íme pravidlo da*ové brzdy, které stanoví strop da*ového b!emene. Jakmile jej 

slo(ená da*ová kvóta dosáhne, zvy&ování daní bude automaticky vylou#ené. 
· Sní(íme sociální poji&t%ní na stran% zam%stnavatel' o 2 procentní body, za p!edpo-

kladu konsolidovan$ch ve!ejn$ch financí. 
· Zavedeme da*ové prázdniny se zastropováním v$&e p!íjm' pro rodiny, které #erpají 

rodi#ovsk$ p!ísp%vek nebo mají t!i a více d%tí. 
· Zavedeme mo(nost ode#íst si z daní platby za pe#ovatelské slu(by (do ur#itého limi-

tu).
· Zakro#íme proti da*ov$m únik'm.
· Budeme !e&it problém odlivu dividend do zahrani#í. Zv$hodníme reinvestice zp%t do 

#eské ekonomiky. Sní(íme po#et odpisov$ch skupin a u vybran$ch zkrátíme dobu od-
pisování.

· Zajistíme lep&í opat!ení proti transfer pricingu a nelegálním praktikám optimaliza-
ce a da*ov$m únik'm.

· Odst!ihneme firmy z da*ov$ch ráj' od ve!ejn$ch pen%z.
· Na p'd% Evropské unie se zasadíme o transparentní v$kaznictví nadnárodních firem 

podle zem% p'vodu tr(eb a omezení prostoru pro nelegální da*ovou optimalizaci na 
úkor #esk$ch ob#an'.

· Podpo!íme minimální da* z p!íjm' právnick$ch osob na p'd% EU a OECD, která zajis-
tí, aby se zisky mezinárodních korporací danily tam, kde vznikají.

· Tvrd% zakro#íme proti nelegálnímu hazardu. 
· Zlep&íme vyu(ívání evropsk$ch fond' (Fond obnovy, Moderniza#ní fond, Fond pro 

spravedlivou transformaci), které mohou v$znamn% p!isp%t k hospodá!skému r'stu.
· Budeme motivovat firmy k ekologickému provozu, prov%!íme mo(nost sní(ení DPH 

u v&ech ekologick$ch v$robk'.
· Spot!ební dan% budou zohled*ovat &kodlivost.
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· Prov%!íme mo(nost zru&ení nesystémov$ch da*ov$ch v$jimek. 
· Roz&í!íme mo(ností obcí p!i stanovení koeficientu základní sazby dan% z nemovitosti. 
· Obce, kraje i stát získají díky zdan%ní t%(by více pen%z z dob$vání nerostn$ch surovin 

na svém území. Pamatovat budeme i na p!ilehlé obce.
· Sní(íme byrokratickou zát%( p!i správ% daní a poplatk', zru&íme EET a parametricky 

upravíme kontrolní hlá&ení.
· Zavedeme jednotné inkasní místo skrze rozvoj portálu MOJE dan%.
· Místo zaklekávání podpo!íme proklientsk$ p!ístup Finan#ní správy v'#i ob#an'm.

Finance – transparentnost
· Budeme klást d'raz na systém zp%tné kontroly a hodnocení efektivity vynalo(en$ch 

v$daj'. 
· Zavedeme jednotnou ve!ejnou evidenci dotací.
· Prosadíme pravidla transparentního dolo(ení skute#n$ch majitel' spole#ností, které 

#erpají dotace, investi#ní pobídky a získávají ve!ejné zakázky.
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Kultura

Financování kultury 
· Rozpo#et Ministerstva kultury (bez náhrad církvím) bude sm%!ovat k 1-% státního 

rozpo#tu.
· P!ipravíme zákon o ve!ejn$ch kulturních institucích.
· Zlep&íme podporu kultury v regionech, nastavíme jasn$ a transparentní systém pod-

pory krajsk$ch, obecních a neziskov$ch institucí, v#etn% podpory regionální kulturní 
infrastruktury. 

· Budeme prosazovat trvalé vy&&í da*ové zv$hodn%ní mecená&ství a sponzoringu jako 
krok k funk#nímu vícezdrojovému financování kultury.

Od %ivé kultury po kulturní d#dictví  
· Budeme v&estrann% podporovat (ivou kulturu, podnikání v kultu!e a vytvá!et pod-

mínky pro jejich rozvoj. 
· Podpo!íme rozvoj muzeí a galerií, které pe#ují o hmotné kulturní d%dictví.
· Zvlá&tní pozornost budeme v%novat institucím p!ipomínajícím d%jiny a ob%ti totalit-

ních re(im' 20. století. 
· Podpo!íme kulturní a kreativní pr'mysly, v#etn% systematické a trvale udr(itelné 

podpory filmového pr'myslu prost!ednictvím filmov$ch pobídek. 
· Prosadíme transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize 

v#etn% strategické podpory herního pr'myslu. 
· Podpo!íme rozvoj knihoven i jejich roli lokálních kulturních a komunitních center 

jako klí#ovou ve!ejnou slu(bu.
· V návaznosti na upraven$ stavební zákon je na míst% revize památkového zákona, 

která bude odrá(et udr(itelnost památkové pé#e i oprávn%né zájmy vlastník'. 

Kultura a vzd#lávání  
· Propojíme nabídku vzd%lávání v oblasti kultury s revizí rámcov$ch vzd%lávacích pro-

gram'. 
· Budeme hledat cesty ke zv$&ení #tená!ské gramotnosti, která má zásadní vliv na  

orientaci v dne&ní informacemi zahlcené dob%. Ve vzd%lané a kulturní zemi musejí 
b$t knihy a u#ební pom'cky bezpodmíne#n% pova(ovány za nezbytné zbo(í. 

Autorská práva pro 21. století 
· Vzhledem k prudkému rozvoji technologií a platforem, které jsou schopny p!ená&et 

a nabízet obsah, upravíme legislativní prost!edí tak, aby odpovídalo realit% 21. století. 
· Citliv% implementujeme sm%rnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu 

s d'razem na práva u(ivatel' a ohledem na práva v$robc', producent' a vydavatel'.

Svobodná a transparentní média ve$ejné slu%by 
· Zam%!íme se na udr(itelnost financování ve!ejnoprávních médií, co( je nejzákladn%j-

&í podmínka nezávislosti. 
· Do systému volby Rady "T, "Ro a "TK zapojíme Senát. Nezávislost ve!ejnoprávních 

médií dnes nem'(eme podcenit.
· Hospoda!ení ve!ejnoprávních médií podrobíme kontrole Nejvy&&ím kontrolním ú!a-

dem. 
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Místní rozvoj

Konkrétní návrhy $e)ení
· Na&í vizí je moderní, konkurenceschopn$ venkov, kter$ p!ekonal období intenzivního 

zem%d%lství a rozvíjí se v n%m místní !emesla a rodinné farmy. Bez zbyte#né byro-
kracie. Je t!eba zastavit odchod lidí z venkova, a tedy zajistit takovou infrastrukturu 
a slu(by, díky nim( se tam vyplatí (ít a pracovat. Podpo!íme p!edev&ím snadn%j&í do-
jí(d%ní do práce a &koly, zaji&t%ní dostupné zdravotní pé#e a ve spolupráci s operátory 
zlep&íme pokrytí venkova vysokorychlostním internetem.

· Upravíme nov$ stavební zákon a jeho ú#innost tak, aby bylo zaji&t%no rychlé, transpa-
rentní, digitální a ob#anovi blízké stavební !ízení prost!ednictvím Portálu stavební-
ka. Zabráníme kolapsu stavebního !ízení v "R jako jedné z podmínek rychlé v$stavby 
bydlení. Odmítáme destrukci spojeného modelu ve!ejné správy. Se samosprávami 
a kraji (SMO "R, SMS "R a AK "R) zákon zm%níme. Ve!ejnost bude zapojena, ani( by 
to !ízení zdr(ovalo. Stavební !ízení musí b$t p!edvídatelné, p!izp'sobené r'zn$m 
typ'm staveb a vyva(ující ve!ejné a soukromé zájmy. Stavebník bude jednat jen s jed-
ním ú!adem a ten si sám zajistí dal&í podklady.

· Zjednodu&íme podmínky a zkrátíme lh'ty u jednoduch$ch staveb. Zachováme staveb-
ní ú!ady na místní úrovni, aby rozhodovaly se znalostí prost!edí. Po#ítáme se specia-
lizovan$m stavebním ú!adem pro strategické a rozsáhlej&í liniové stavby.

· Místo centralizace posílíme metodickou podporu stavebních ú!ad' tak, aby byl do-
stupn$ jednozna#n$ v$klad stavebního zákona a územn% plánovací dokumentace.

· Zachováme pro velká m%sta mo(nost tvorby vlastních stavebních p!edpis' a vrátíme 
mo(nost zjednodu&ené zm%ny územního plánu tak, jak byla definována v p!edchozí 
verzi stavebního zákona.

· Posílíme pravomoci samospráv v oblasti územního plánování.
· Spole#n% s digitalizací nov% definujeme katalog jednotliv$ch funk#ních ploch v rámci 

územního plánování tak, aby odpovídal pot!ebám r'zné velikosti m%st a obcí.
· Na základ% d'kladné práce s daty vytvo!íme doporu#enou úrove* vybavenosti pro 

r'zné typy obcí (nap!. pro vzd%lání, léka!skou a sociální pé#i, ve!ejnou dopravu a dal-
&í mobilitu, vysokorychlostní internet, sport a voln$ #as, dostupné bydlení, bezpe#-
nost, podporu podnikání, maloobchod, ob%hové hospodá!ství, vodohospodá!ství). 
Díky tomu zacílíme pomoc podle skute#n$ch pot!eb. Na doporu#enou úrove* napojí-
me pot!ebné financování – vytvo!íme komplexní program Ná& venkov, ze kterého bu-
deme financovat doporu#enou úrove* vybavenosti pro r'zné typy obcí. 

· P!i plánování strategick$ch investic státu v(dy zohledníme úrove* rozvoje a pot!eby 
region' se zam%!ením na strukturáln% posti(ené regiony. Zajistíme ú#innou koordina-
ci regionální politiky nap!í# v&emi resorty a posílíme spolupráci vlády s kraji a obcemi. 

· U vybran$ch centrálních ú!ad' provedeme anal$zu jejich p!esunu do region'.
· Zlep&íme fungování mal$ch obcí (posílení meziobecní spolupráce, metoda LEADER/

CLLD, Místní agendy 21). Nebudeme obce slu#ovat, ale propojovat na základ% dobro-
volnosti.

· Zachováme stávající financování obcí a zm%níme RUD kraj' na základ% shody AK "R 
a nav$&ení celkové alokace. Do finan#ního zaji&t%ní místních projekt' více zapojí-
me Národní rozvojovou banku (d!íve "MZRB). Zachováme ú#elné dota#ní programy, 
zvlá&t% pro nejmen&í obce. 

· U ve!ejn$ch zakázek roz&í!íme metodickou podporu, aby bylo jednodu&&í zohlednit 
kvalitu, celkov$ spole#ensk$ p!ínos a dal&í nefinan#ní kritéria. Upravíme zákon tak, 
aby bonifikoval krátké dodavatelské !et%zce, principy udr(itelného rozvoje a regio-
nální dodavatele.

· Vytvo!íme e-shop, kde ú!ad'm nabídneme centráln% vysout%(ené produkty p!i mini-
mální administrativ%.
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· Budeme rozvíjet p!eshrani#ní spolupráci. V oblastech s hor&í dostupností zdravotní 
pé#e umo(níme obyvatel'm p!íhrani#í vyu(ívat nemocnice na obou stranách hrani-
ce. Umo(níme zdravotnick$m záchrann$m slu(bám zasahovat za hranicí na principu 
vzájemnosti. Vytvo!íme podmínky pro dopravní spoje a krizové !ízení (nap!. p!i po-
vodních). V rámci p!eshrani#ních evropsk$ch program' zjednodu&íme kontroly a je-
jich vykazování.

· Posílíme metropolitní spolupráci a spolupráci na úrovni aglomerací v#etn% legisla-
tivního ukotvení a vytvo!íme mo(nosti finan#ní podpory i z centrální úrovn%. 

Bydlení
· Podporujeme rozvoj v&ech typ' bydlení (vlastnické, nájemní i dru(stevní), aby lidé 

na&li to nejvhodn%j&í bydlení pro svou (ivotní fázi a konkrétní situaci. Zvlá&tní pozor-
nost si zaslou(í mladé rodiny a senio!i, kter$m zajistíme d'stojn%j&í podmínky.

· P!ijmeme zákon o podpo!e v bydlení, kter$ nabídne obcím soubor voliteln$ch nástro-
j', je( umo(ní systematicky !e&it bytovou situaci obyvatel. Zákon bude formulovat 
zp'sob a pravidla financování. 

· Zajistíme, aby si senio!i a osoby se zdravotním posti(ením mohli volit mezi bydlením 
v b%(né domácnosti a komunitním bydlením s dostupn$mi slu(bami.

· P!ipravíme nové finan#ní nástroje na v$stavbu dostupn$ch nájemních byt' formou 
p'j#ky od EIB a garancí státu za úv%ry. "tvrt$ rok volebního období touto formou vy-
budujeme 10 tisíc nájemních byt' ro#n% navíc.

· Sní(íme DPH u v$stavby #i rekonstrukce byt' a dom'.
· Sestavíme cenovou mapu pro v$po#et obvyklého nájemného na úrovni ORP.
· P!esuneme více pen%z na bydlení do Státního fondu podpory investic, a to i na p!í-

pravu projektov$ch dokumentací, v$kup' nemovitostí a brownfield' pro ú#ely bydle-
ní, v#etn% rekonstrukcí zanedbaného bytového fondu. Podpo!íme nákup a p!ípadn% 
zbourání zchátral$ch budov v intravilánech m%st a obcí, pokud místo nich vzniknou 
nové domy pro bydlení.

· Nabídneme v$hodné formy financování na podporu v$stavby, a to s d'razem na po-
t!eby senior', mlad$ch rodin nebo sociáln% #i zdravotn% handicapovan$ch osob. 

· Nabídka kvalitních projekt' typov$ch bytov$ch dom' pro obce a m%sta – stát je zadá 
formou architektonick$ch sout%(í.

· Podporujeme vyu(ití lokálních, moderních a &etrn$ch technologií a recyklovan$ch 
materiál'.

· Spolu s rozvojem bytové v$stavby budeme dbát na ob#anskou vybavenost: stavme 
funk#ní, p!átelská m%sta, ne mrtvé reziden#ní zóny.

· Zkrátíme odpisovou dobu na 20 let, abychom investory motivovali k v$stavb% nájem-
ního bydlení.

· Sní(íme odpisovou lh'tu ostatních budov krom% bytov$ch u investic s minimální spo-
t!ebou (fotovoltaické panely na st!e&e, vyu(ívání de&,ové vody, tepelné #erpadlo pro 
vytáp%ní).

· U v$stavby nov$ch dom' nastavíme transparentní a p!edvídatelná pravidla mezi sa-
mosprávami a investory. Podpo!íme vyu(ívání plánovacích smluv. Odmítáme NIMBY 
efekt, podpo!íme p!edstavení investorsk$ch zám%r' v#etn% komunikace s ob#any.

· Zajistíme zv$hodn%né hypotéky na první bydlení (sní(ení povinné spoluú#asti, p!ímá 
pomoc státu se spoluú#astí, bonus za ka(dé narozené dít%). Zavedeme nové standar-
dy pro dostupné startovací a sociální bydlení.

· O(ivíme aktivity v mezinárodních dohodách, které usilují o udr(itelnost (ivota a byd-
lení ve m%stech, jako je Nová agenda pro m%sta (OSN) nebo M%stská agenda EU.

· Uvolníme pozemky v dr(ení státu a p!evedeme je obcím za ú#elem bytové v$stavby 
a související infrastruktury. Posílíme roli samospráv v územním plánování a podpo!e 
bydlení.
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Obrana
· Základem obrany "R je #lenství v NATO. Musíme si plnit své závazky. "R bude dávat 

2-% HDP na obranu u( v rozpo#tu na rok 2025. Prosadíme legislativní zakotvení této 
hranice. 

· Zavedeme vícelet$ rozpo#tov$ rámec, kter$ obrann$ rozpo#et stabilizuje a zefektivní.
· Budeme se zasazovat o to, aby si NATO nadále zachovalo vedle vojenské akceschop-

nosti i politickou soudr(nost a schopnost geopoliticky sjednocovat Západ proti vn%j-
&ím hrozbám (zejména Rusku).

· P!i zaji&,ování kolektivní bezpe#nosti musí EU postupovat v souladu s NATO a USA. 
Budeme dále posilovat transatlantickou vazbu.

· Podpo!íme zapojení #eského obranného pr'myslu do projekt' financovan$ch z Ev-
ropského obranného fondu a Inova#ního fondu NATO.

· Budeme usilovat o to, aby Aliance posilovala obranyschopnost svého v$chodního k!í-
dla, kde adekvátn% zv$&íme zapojení Armády "R.

· Posílíme financování projekt' v%dy a v$zkumu v oblasti obrany a bezpe#nosti.
· Budeme napl*ovat Koncepci v$stavby A"R 2030 a realizujeme klí#ové vyzbrojovací 

moderniza#ní projekty.
· Zam%!íme se na budování odolnosti v'#i hybridním hrozbám.
· Budeme dále zvy&ovat atraktivitu Aktivních záloh. Zasadíme se o systematickou p!í-

pravu ob#an' na krizové situace.
· Podpo!íme rozvoj domácích v$robních kapacit a know-how pro dodávky v$stroje, v$-

zbroje a slu(eb pro ozbrojené síly a bezpe#nostní sbory "R. Budeme vy(adovat aktivní 
zapojení #eského pr'myslu do akvizic ze zahrani#í a upravíme legislativu tak, aby se 
zv$&ila podpora exportu produkt' a slu(eb #eského bezpe#nostního a obranného pr'-
myslu, v#etn% pomoci se zárukami, financováním a prodeji formou vláda–vláda.

· Zm%níme legislativu v oblasti ochrany kritické infrastruktury, p!ípravy na krize 
a krizového !ízení tak, aby mohl b$t do p!ípravy na krize ve v%t&í mí!e zapojen domá-
cí bezpe#nostní a obrann$ pr'mysl.

· Nedemokratick$m stát'm neumo(níme p!ístup ke klí#ové infrastruktu!e "R.  
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Práce a sociální v#ci

Rodinná politika a zam#stnanost
· Rodina a její stabilita je d'le(itou hodnotou a pro vládu v$znamnou prioritou. Ocení-

me a podpo!íme rodiny ve v&ech p!irozen$ch funkcích v pr'b%hu celého (ivota. Proto 
rodinám pom'(eme zvládnout v&echny v$zvy, p!ed kter$mi v dne&ní dob% stojí: Pod-
po!íme flexibiln%j&í pracovní podmínky a nabídneme &ir&í mo(nosti, jak sladit rodin-
n$ a profesní (ivot, aby si lidé mohli dovolit v%novat více #asu d%tem a pé#i o blízké. 
Prost!ednictvím da*ov$ch nástroj' a zjednodu&en$m systémem sociálních dávek 
nedovolíme, aby práce a náklady spojené s v$chovou d%tí v rodin% a pé#í o blízké zna-
menaly propad (ivotní úrovn%.

· P!edstavíme &irokou paletu mo(ností zkrácen$ch pracovních úvazk' (v#etn% v$hod-
ného zdan%ní) a celkov% zv$&íme flexibilitu zákoníku práce v zájmu zam%stnavatel' 
i zam%stnanc'. Ve!ejná správa a organizace p'jdou p!íkladem v nabídce sla.ování 
práce a pé#e pro své zam%stnance.

· Podpo!íme krat&í pracovní úvazky úlevou na pojistn$ch odvodech.
· Namísto navy&ování povinností a kontrol zam%stnavatel' zavedeme jednotn$ portál 

ve!ejné správy pro online podporu zam%stnavatel'.
· Roz&í!íme nabídku slu(eb pé#e o d%ti: Zachováme d%tské skupiny a podpo!íme dal&í 

slu(by pé#e o nejmen&í d%ti (v#etn% podpory fyzick$ch pe#ujících osob) s cílem zv$-
&it dostupnost i kvalitu. Nastavíme finan#ní podporu podle v%ku dít%te a náro#nosti 
pé#e, ne podle její formy. Zajistíme dostatek kapacit pro &kolní krou(ky a jiné aktivity 
po vyu#ování. 

· Umo(níme flexibiln%j&í distribuci pé#e v rodin%. Rodi#ovsk$ p!ísp%vek budou moci 
dostávat i prarodi#e. 

· Cílen% se zam%!íme rovn%( na specifické pot!eby rodin samo(ivitel', rodin s více d%t-
mi a rodin s handicapovan$m #lenem.

· Úcta k lidskému (ivotu je pro nás zásadní v ka(dé jeho fázi. Podpo!íme rozvoj palia-
tivní pé#e, v#etn% terénní paliativní pé#e, d%tské hospicové pé#e a profesionálního 
provázení poz'stal$ch rodin.

· Podpo!íme a zp!ehledníme sí, poradensk$ch za!ízení pro rodinu v krizi v#etn% slu-
(eb a aktivit zam%!en$ch na primární prevenci. 

· Sjednotíme systém pé#e o ohro(ené rodiny a d%ti ze t!í resort' pod jeden – Minister-
stvo práce a sociálních v%cí, aby se zefektivnilo nakládání se zdroji. Název MPSV dopl-
níme o tématiku rodiny. 

· Zajistíme efektivn%j&í pomoc ohro(en$m d%tem podle pot!eb d%tí a rodin, sní(íme 
administrativní zát%( orgán' pé#e o d%ti, up!ednostníme vyr'stání d%tí v rodinách 
místo v ústavech, zejména u nejmlad&ích d%tí. Podpo!íme kraje, aby transformovaly 
slu(by pro ohro(ené d%ti, posílily kapacity sociáln% aktiviza#ních slu(eb pro rodiny 
a zlep&ily systém v$b%ru a p!ípravy p%stoun' a zprost!edkování náhradní rodinné 
pé#e.

· Podpo!íme dlouhodobé i p!echodné p%stouny. Podpo!íme a zkvalitníme systém ná-
hradní rodinné pé#e v#etn% odd%lení p!íbuzenské pé#e od pé#e p%stounské, aby byly 
zohledn%ny specifické pot!eby pe#ujících p!íbuzn$ch, co( b$vají v naprosté v%t&in% 
p!ípad' prarodi#e, tedy senio!i. Zavedeme celostátní registr p%stoun' a posílíme me-
zikrajovou spolupráci.

· Budeme prosazovat opat!ení zamezující zneu(ití d%tí v právních sporech mezi rodi#i. 
Vyjasníme kompetence sociálních pracovník' v opatrovnick$ch procesech.

· Zv$&íme limity pro dohody o provedení práce a pracovní #innosti.
· Zavedeme automatickou valorizaci minimální mzdy.
· Roz&í!íme dostupnost poradenství v !e&ení exekucí a dluhov$ch pastí.
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Sociální slu%by a sociální dávky
· S cílem zlep&ení dostupnosti, zv$&ení efektivity a kvality zavedeme víceleté finan-

cování sociálních slu(eb (s v$hledem na 3 roky). Financování sociálních slu(eb bude 
zohled*ovat regionální pot!eby. 

· Konkrétními opat!eními podpo!íme rozvoj a roz&í!ení domácí sociální a domácí zdra-
votní pé#e, terénních slu(eb a slu(eb pro rodiny a domácnosti. Podpo!íme rodinné 
pe#ující (dostupnost pot!ebn$ch pom'cek a podp'rn$ch technologií, psychosociál-
ní podporu hrazenou státem, informovanost a vzd%lávání), v#etn% p!ímé finan#ní 
podpory. Cílem je rozvoj sít% odleh#ovacích slu(eb a slu(eb pro osoby se speciálními 
pot!ebami (jiné druhy demencí, poruchy autistického spektra, závislostní chování) 
a podpora transformace pobytov$ch za!ízení na za!ízení men&ího, komunitního typu. 

· P!ipravíme novelu zákona o sociálních slu(bách. S d'razem na kvalitu sociálních slu-
(eb zajistíme valorizaci finan#ních zdroj' pro sociální slu(by a p!ísp%vku na pé#i. Za-
jistíme spravedlivé odm%*ování pracovník' v sociálních slu(bách a v sociální oblasti.

· Podpo!íme transparentnost a online komunikaci mezi klienty sociálních slu(eb, 
p!íjemci sociálních dávek a poskytovateli sociálních slu(eb, pracovníky resortních 
ú!ad'. Zajistíme propojenost resortních ú!ad', online podávání (ádostí a uve!ejn%ní 
informací o systému pomoci a dostupnosti slu(eb, podpory a dávek.

· Zrevidujeme proces p!id%lování pom'cek ze zdravotního poji&t%ní a p!es Ú!ad práce, 
aby kompenza#ní pom'cky a moderní technologie byly dostupné. 

· Budeme aktivn% za#le*ovat osoby se zdravotním posti(ením do spole#nosti a na pra-
covní trh, zrevidujeme sou#asn$ systém podpory jejich zam%stnávání. Prosadíme p!i-
jetí zákona o sociálním podnikání, kter$ roz&í!í mo(nosti zam%stnávání osob s posti-
(ením od chrán%n$ch dílen k integraci s vyu(itím sociálních podnik'. Ty pak p!ipraví 
zam%stnance se znev$hodn%ním k p!echodu na otev!en$ trh práce.

· Zjednodu&íme a zrychlíme proces p!iznávání finan#ní pomoci pro osoby se zdravot-
ním posti(ením, zejména p!ísp%vku na pé#i a invalidních d'chod'. Provedeme zm%ny 
v posuzování ze strany Léka!ské posudkové slu(by a v sociálním &et!ení, které zaji&-
,ují sociální pracovníci.

· Podpo!íme zapojení soukrom$ch zdroj' do financování sociálních slu(eb p!i zachová-
ní sociálních pojistek.

· Odstraníme „body zlomu“ z dávkov$ch a da*ov$ch systém', aby nároky na da*ové 
slevy a sociální dávky byly v maximální mo(né mí!e plynulé, lidé byli více motivová-
ni k aktivit% a nez'stávali v pastech chudoby. Zárove* s tím zrychlíme digitalizaci 
a zjednodu&íme administrativu v#etn% zaji&t%ní online formy a d'sledné kontroly. 
Zajistíme, aby se nesní(ila (ivotní úrove* ohro(en$ch skupin, ale aby zárove* nedo-
cházelo ke zneu(ívání systému.

· Zvá(íme zavedení systému valorizací tam, kde je pot!eba zajistit v%t&í p!edvídatel-
nost, nap!. u rodi#ovského p!ísp%vku nebo (ivotního minima. 

· Nezbytná opat!ení, reformy a zm%ny budeme provád%t sociáln% citliv$m zp'sobem 
s ohledem na nejvíce zranitelné #leny spole#nosti.

D&chodov' systém
· Realizujeme skute#nou d'chodovou reformu, která nastaví stabilní systém férov$ch 

d'chod'. D'chod se bude skládat ze dvou hlavních slo(ek a t!etí dobrovolné. Základ-
ní garantovaná slo(ka, její( v$&e by v ka(dém p!ípad% m%la reflektovat po(adavky 
na d'stojnost (ivota ve stá!í i finan#ní mo(nosti státu, se zv$&í. Zásluhová slo(ka 
bude vycházet z odvod' do systému a po#tu vychovan$ch d%tí. T!etí dobrovolná 
slo(ka: Anal$za sou#asné efektivity podpory t!etího pilí!e. Z!ízení státního #i ve!ej-
noprávního fondu inspirovaného /védskem pro dobrovolné spo!ení nad rámec po-
vinného sociálního poji&t%ní. Dále dobrovolné soukromé penzijní spo!ení nap!íklad 
ve form% ú#tu dlouhodob$ch investic.
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· Dále vylep&íme informace o p!edpokládané v$&i d'chod' v d'chodové kalkula#ce, 
v#etn% mo(nosti dopl*ovat podklady online a zjistit si údaje o odpracovan$ch letech 
v#as.

· Podpo!íme seniory pracující v d'chodovém v%ku a více jim zohledníme celkové odpra-
cované roky ve v$&i d'chodu.

· Zkrátíme dobu pot!ebnou pro dosa(ení nároku na d'chod.
· Standardní doba studia se vrátí do náhradní doby. 
· Umo(níme d!ív%j&í odchody do d'chodu zam%stnanc'm v náro#n$ch profesích za v%t-

&í odpov%dnosti zam%stnavatel'. Zavedení fiktivního vym%!ovacího základu a pro-
dlou(ení vylou#ené doby pro pé#i.

· Bonus za vychované d%ti dostanou u( dne&ní d'chodkyn%.
· Navrhneme dobrovoln$ spole#n$ vym%!ovací základ man(el'. 
· Zv$&íme ned'stojné vdovské a vdovecké d'chody.
· Zavedeme mo(nost platit 1-% svého d'chodového poji&t%ní rodi#'m nebo prarodi#'m.
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Podnikání a energetika

Podpora podnikání
· Umo(níme vést ú#etnictví a da*ovou evidenci v eurech.
· Exportér'm budeme otevírat dve!e do t!etích zemí, abychom více diverzifikovali #es-

k$ v$voz.
· Budeme pokra#ovat ve sni(ování byrokratické zát%(e firem i (ivnostník'. Zautomati-

zujeme zakládání ú#etních v$kaz' do sbírky listin. 
· Dotvo!íme strukturu inova#ních center a testbed' (referen#ních center) nov$ch 

technologií.
· Zavedeme administrativn% jednoduch$ systém zam%stnávání pracovník' ze zemí 

mimo EU. 
· Zatraktivníme vydávání zam%stnaneck$ch akcií.
· Budeme pracovat na zvy&ování konkurence na telekomunika#ním trhu. 
· Zmodernizujeme programy pro rozvoj dlouhodobé kvalifikace tak, aby reagovaly 

na zm%ny v ekonomice.

Energetika
· Nadcházející energetickou transformaci k obnoviteln$m zdroj'm bereme vá(n%, ale 

odmítáme rezignovat na energetickou bezpe#nost, sob%sta#nost a nezávislost. Bu-
doucnost #eské energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovan$ch 
obnoviteln$ch zdroj', zejména fotovoltaiky na st!echách, její( energii budeme skla-
dovat v bateriích, a ve zvy&ování energetické ú#innosti. 

· Green Deal je pro nás p!íle(itost, jak investicemi do udr(itelného rozvoje, #ist$ch 
a obnoviteln$ch zdroj' a cirkulárního hospoda!ení v$razn% modernizovat #eskou 
ekonomiku, zv$&it kvalitu (ivota a zlep&it (ivotní prost!edí. P!i vyjednávání konkrét-
ních opat!ení bude vláda na p'd% EU zohled*ovat mo(né sociální dopady a specifické 
podmínky "eské republiky. Vláda urychlen% p!ipraví dopadové studie pro jednotlivé 
návrhy a toté( bude iniciovat i v'#i Evropské komisi.

· Aktualizujeme státní energetickou koncepci tak, aby odpovídala závazk'm a podmín-
kám "R na evropském energetickém trhu.

· Limity t%(by uhlí jsou pro nás kone#né a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou 
odstavovány s podmínkou zaji&t%ní dostate#n$ch zálo(ních kapacit. Nep!ipustíme 
rozpad centrálního zásobování teplem, vyu(ijeme kombinovanou v$robu elekt!iny 
a tepla a narovnáme podmínky na trhu. P!echod teplárenství k nízkoemisním zdro-
j'm p!ipravíme tak, aby se skokov% nezv$&ily ceny. Pro dekarbonizaci teplárenství 
p!ipravíme urychlen% strategii, kterou projednáme s relevantními partnery. Budeme 
vytvá!et podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uheln$ch region' tak, aby 
byl mo(n$ odklon od uhlí d!íve ne( v roce 2038.

· Vzroste v$znam zemního plynu jako p!echodného zdroje k vyrovnávání v$kyv'. Ná-
r'st jeho podílu nás ale nesmí geopoliticky ohrozit. Vláda se bude sna(it získat podíl 
na terminálu LNG v sousední zemi, abychom m%li p!ístup k více zdroj'm.

· Podporujeme v$stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, (e ho 
nebudou stav%t ruské ani #ínské firmy.

· V taxonomii udr(iteln$ch financí EU bude vláda prosazovat, aby jádro získalo statut 
bezemisního zdroje a plyn statut p!echodného zdroje.

· Podpo!íme v$zkum a v$voj men&ích modulárních reaktor' a zapojení "eské republiky 
do mezinárodní spolupráce.

· Posílíme práva dot#en$ch obcí p!i p!ípadném rozhodování o umíst%ní hlubinného 
úlo(i&t%. Jsme otev!eni i jin$m !e&ením, ne( je kone#né hlubinné úlo(i&t% v "R.
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· Podpo!íme vyu(ití potenciálu obnoviteln$ch zdroj' s d'razem na technologickou  
neutralitu.  

· P!isp%jeme k rehabilitaci fotovoltaiky, proto(e ji pova(ujeme v na&ich geografick$ch 
podmínkách za klí#ov$ obnoviteln$ zdroj. Nová fotovoltaická za!ízení na minimál-
n% sto tisících st!ech do roku 2025. P!ipravíme nov$ energetick$ zákon, kter$ bude 
obsahovat principy a po(adavky na komunitní energetiku, vlastník'm se zjednodu&í 
instalace za!ízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat. Pod-
po!íme obce a spole#enství v jejich budování bez administrativních omezení. 

· Legislativn% vylep&íme fungování dohledu státu p!i prodeji a distribuci elektrické 
energie. Pro malé v$robce energie vytvo!íme legislativní podmínky pro dodávání 
energie do sít% za férovou cenu.

· Podpo!íme rozvoj chytr$ch sítí, p!im%!eného !ízení spot!eby, rozvoj technologií 
na ukládání energie #i p!em%nu p!ebyte#né energie na vyu(iteln$ vodík, co( umo(ní 
transformaci #eské energetiky. Legislativn% umo(níme vyu(ití nejnov%j&ích trend' 
a inovací (akumulace, flexibilita, vodík, syntetická paliva, geotermál).

· "eská republika p!estane zaostávat v &et!ení energií. Ve ve!ejn$ch zakázkách zohled-
níme cel$ (ivotní cyklus a podpo!íme efektivn%j&í nakládání s energiemi ve státních 
budovách.

· Zjednodu&íme dotace pro malé a st!ední firmy, budeme pokra#ovat v programu Zele-
ná úsporám (zateplování, v$m%na kotl', instalace FVT ve spojení s bateriemi, tepelná 
#erpadla s FVT).

· Transparentn% a spravedliv% vyu(ijeme zdroje z EU k transformaci energetiky 
a ke zv$&ení kvality (ivota v posti(en$ch regionech. Zvlá&tní pozornost si zaslou(í 
strukturáln% posti(ené kraje – Karlovarsk$, Moravskoslezsk$ a Ústeck$ kraj.

· Vláda bude jednat o nav$&ení prost!edk' v Moderniza#ním fondu pro "R a jejich sku-
te#ném vyu(ití pro transformaci a modernizaci zem%.

· Prost!edky Moderniza#ního fondu a z v$nos' emisních povolenek musí b$t vyu(ity 
efektivn% k modernizaci energetiky a teplárenství i úsporn$ch opat!ení, ze kter$ch 
budou t%(it ob#ané i malí a st!ední podnikatelé.

· Podpo!íme zavedení uhlíkového cla jako nástroje na evropské úrovni, kter$ ochrání 
#eské firmy proti konkurenci mimo EU. P!i jeho dojednávání v rámci EU budeme d'-
sledn% usilovat o to, aby jeho v$sledná podoba neohro(ovala konkurenceschopnost 
"R.
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*kolství, vysoké )koly, v#da a sport

*kolství
· Více pen%z do &kolství. Budeme sm%!ovat v$daje do &kolství k pr'm%ru zemí OECD, 

tedy alespo* k 5,2-% HDP. Garantujeme, (e udr(íme platy pedagogick$ch pracovník' 
minimáln% na úrovni 130-% pr'm%rné mzdy. Zajistíme investice do v$stavby a rekon-
strukce vzd%lávací infrastruktury, i s maximálním vyu(itím evropsk$ch fond'. Zajis-
tíme spravedlivé a srovnatelné podmínky pro soukromé i církevní &koly.

· Regionální &kolství. Nav$&íme po#et podp'rn$ch pracovník' v mate!sk$ch &kolách. 
Zavedeme normativ na ch'vy a asistenty pedagoga. Podpo!íme d%tské skupiny jako 
alternativy p!ed&kolního vzd%lávání. Zlep&íme kvalitu v$uky na druhém stupni zá-
kladních &kol. Budeme v&estrann% podporovat gymnázia a v&eobecné vzd%lávání. Pod-
po!íme odborné vzd%lávání na st!edních &kolách a st!edních odborn$ch u#ili&tích. 
Nastavíme a budeme rozvíjet celostátn% ukotvené modely spolupráce &kol s firemní 
sférou. Vytvo!íme podmínky pro rozvoj a legislativní ukotvení duálního vzd%lávání 
jako dal&í formy odborného vzd%lávání. Sou#asn% bude vytvá!ena podpora pro firmy, 
které cht%jí do duálního systému vstoupit. Podpo!íme rozvoj základních um%leck$ch 
&kol a konzervato!í coby rodinného st!íbra #eského &kolství. 

· Prom%na cíl' a obsahu vzd%lávání. Provedeme revizi rámcov$ch vzd%lávacích pro-
gram'. Zam%!íme se na sní(ení celkového objemu u#iva a podpo!íme kvalitu (poro-
zum%ní) p!ed kvantitou (memorováním). Stanovíme jádrové u#ivo a budeme klást 
d'raz na kreativitu a t$movou spolupráci. Jednotlivé &koly se rozhodnou, zda vzorové 
&kolní vzd%lávací programy vyu(ijí, nebo si vypracují vlastní. Budeme se soust!edit 
na rozvoj gramotností (ob#anské vzd%lávání a etická v$chova, finan#ní a mediální 
gramotnost, kritické my&lení) a klí#ov$ch kompetencí. Posílíme v$uku d%jin 20. sto-
letí s d'razem na nedemokratické re(imy a spole#ensk$ extremismus. Budeme klást 
d'raz na neformální vzd%lávání a na celo(ivotní u#ení, které bude garantováno na zá-
klad% partnerské spolupráce státu, zam%stnavatel' a odbor'. P!ipravíme zm%nu 
legislativního rámce, která nastaví role a odpov%dnost partner' v systému celo(ivot-
ního u#ení, jen( musí mimo jiné reflektovat reálné pot!eby zam%stnavatel' na trhu 
práce. D'le(itá je i aktualizace Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifi-
kací, kde musí b$t zásadn% posílena meziresortní spolupráce.

· Klí#ové zkou&ky. Zam%!íme se na ov%!ování získan$ch kompetencí a gramotností 
v uzlov$ch bodech vzd%lávání (5. t!ída, 9. t!ída, konec st!edního vzd%lávání). V kon-
textu tohoto ov%!ování a anal$zy sou#asného stavu p!ipravíme zm%ny v maturitních 
a záv%re#n$ch zkou&kách, stejn% jako v p!ijímacím !ízení na st!ední &koly.   

· Podpora pedagog'm. Zajistíme kvalitní platové ohodnocení u#itel' s d'razem na po-
sílení nadtarifních slo(ek platu a motivaci v pr'b%hu kariéry. P!ipravíme a zavede-
me systém profesního r'stu pedagog', kter$ bude postaven na jejich kompeten#ním 
profilu a bude propojen se systémem odm%*ování. Zlep&íme podmínky pro v$kon 
u#itelského povolání, zejména roz&í!ením odborné podpory u#itel' ve &kolách (dal-
&í vzd%lávání a metodická podpora, sní(ení administrativy, zavedení podp'rn$ch 
odborn$ch profesí ve &kolách, podpora za#ínajících u#itel'). Posílíme motivaci pro 
v$b%r u#itelského povolání a podpo!íme reformu a kvalitu profesní p!ípravy u#ite-
l' s d'razem na praktické dovednosti. Posílíme finan#ní ohodnocení práce !editele. 
Klí#ov$m p!edpokladem sní(ení administrativy !editele &koly je razantní sní(ení 
byrokracie. V oblasti DVPP vytvo!íme nabídku kvalitních a vzájemn% propojiteln$ch 
vzd%lávacích program' (i ve form% online) a p!ipravíme nástroje pro hodnocení jejich 
kvality.

· Sni(ování nerovností. Legislativn% ukotvíme a více zp!ístupníme podp'rné pozice 
(p!edev&ím &kolní speciální pedagog a &kolní psycholog, ale i kariérov$ poradce,  
sociální pedagog) na &kolách. Podpo!íme u#itele v individualizaci v$uky, práci s r'z-
norod$mi kolektivy (ák', rozvíjení potenciálu (ák' se sociálním a jin$m znev$hodn%-
ním a zárove* (ák' mimo!ádn% nadan$ch. Zam%!íme se na regionální rozdíly v kva-
lit% vzd%lávání. Podpo!íme interven#ní a rozvojové programy na pomoc region'm 
s podpr'm%rn$mi v$sledky vzd%lávání. Budeme podporovat práci s rodinami d%tí ze 
sociáln% znev$hodn%ného prost!edí a d%tí s odli&n$m mate!sk$m jazykem. Systém 



– 30 –

spole#ného vzd%lávání nebudeme ru&it. Podrobíme jej pe#livé revizi, aby opravdu  
odrá(el pot!eby (áka i mo(nosti &kol. Provedeme reformu systému ochrany d%tí  
zam%!enou zejména na podporu rodi#ovské pé#e. 

· Digitalizace a digitální vzd%lávání. Budeme dále rozvíjet katalog digitálních vzd%lá-
vacích zdroj' a posilovat dostupnost vzd%lávacích zdroj' podpo!en$ch z ve!ejn$ch 
financí. Pro &koly a (áky roz&í!íme nabídku kvalitních digitálních v$ukov$ch nástro-
j' a materiál'. Zajistíme finan#ní prost!edky pro po!ízení a obnovu ICT vybavení 
do &kol a na rozvoj program' zam%!en$ch na posilování digitálních dovedností u#ite-
l' i (ák'. Digitalizace je na&í cestou ke sní(ení administrativy ve &kolách.  

Vysoké )koly, v#da, v'zkum a inovace
· Zm%níme systém financování vysok$ch &kol, aby se jim vyplácela nejen v%da, ale 

i kvalitní profesn% orientovaná v$uka. 
· Ve spolupráci s vysok$mi &kolami roz&í!íme nabídku profesních bakalá!sk$ch pro-

gram'.
· Na základ% p!edem stanoven$ch kritérií podpo!íme vybrané instituce v jejich snaze 

o excelenci. Budou z nich &pi#kové v$zkumné univerzity a v%decká pracovi&t% se za-
bezpe#en$m dlouhodob$m institucionálním financováním jejich rozvoje. 

· Zv$&íme finan#ní alokace na grantovou podporu základního v$zkumu. 
· Dokon#íme zavád%ní Metodiky hodnocení M17+ a budeme ji dále rozvíjet. Budeme 

dále motivovat mobilitu v$zkumn$ch pracovník', internacionalizace bude i hodnoti-
cím kritériem dota#ních program'.   

· Podpo!íme, aby si studenti mohli vybrat obor a( na základ% absolvovan$ch profilo-
v$ch p!edm%t' b%hem studia, respektive p!idat si dal&í obor p!i absolvování profilo-
v$ch p!edm%t'.

· Da*ov% podpo!íme reinvestice do v$zkumu. Nastavíme programy pro podporu ino-
vací v mal$ch a st!edních podnicích a start-upech tak, aby byly skute#n% efektivní. 
Budeme vycházet z provedeného mapování pot!eb i absorp#ní kapacity inovativního 
pr'myslu a start-up'.

· Posílíme Radu vlády pro v$zkum, v$voj a inovace. Pod její koordinací sjednotíme pro-
cesní pravidla národních dota#ních program' tak, aby hodnocení p!ihlá&ek v(dy od-
povídalo standard'm vysp%l$ch evropsk$ch zemí.

Sport
· P!em%níme Národní sportovní agenturu ve funk#ní organizaci, která bude transpa-

rentn% rozd%lovat dotace. Prioritou je aktivní pohyb d%tí a mláde(e.
· Aktualizujeme investi#ní plán Národní sportovní agentury tak, aby zohled*oval mo(-

nosti region' a m%st a jasn% ur#oval, jak se budou podílet na sportovních aktivitách 
a investicích.

· Zavedeme víceleté financování sportu a budeme usilovat o transparentní vícezdrojo-
vé financování.

· Zabezpe#íme trvání dota#ních program', aby sportovní organizace m%ly jistotu fi-
nancování své #innosti a rozvoje. Neinvesti#ní programy nastavíme tak, aby se daly 
#erpat jednodu&eji a u( od za#átku roku.

· P!i budování sportovi&, jsou prioritou &kolní a multifunk#ní sportovi&t%, odpovídající 
parametr'm konkrétních sport'.

· Budeme podporovat vznik ucelen$ch a optimalizovan$ch areál', kde se budou p!ipra-
vovat sportovci v p!íbuzn$ch oborech. Podpo!íme vznik sportovních center. 

· Zvlá&tní investi#ní program vymezíme pro infrastrukturu, která spl*uje parametry 
mezinárodních po(adavk'.



– 31 –

· Budeme podporovat dostupná sportovi&t% pro d%ti, rodiny, seniory a handicapované 
sportovce, která budou zohledn%na v prioritách Národní sportovní agentury.

· Budeme podporovat v&echny volno#asové organizace (Skaut, Sokol, Orel atd.) a ob-
dobné aktivity ob#anské spole#nosti. Posílíme investi#ní dotace M/MT pro volno#a-
sové organizace.
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Spravedlnost
· Zavedeme koresponden#ní volbu pro "echy v zahrani#í.
· Zru&íme v&e, co je v #eském právu zbyte#né nebo to p!estalo dávat smysl: povinnosti, 

razítka i samotné zákony. Nutná pravidla zjednodu&íme. Vyu(ijeme proto systém ve-
!ejnoprávních evidencí ve spolupráci se soukrom$m sektorem, legislativními a práv-
ními experty. Ka(dou novou regulaci d'kladn% zvá(íme. Ka(d$ zákon nebo vyhlá&ka 
budou po p%ti letech automaticky p!ehodnoceny z hlediska praxe a p!ípadn% zm%n%-
ny nebo zru&eny.

· Dokon#íme kvalitní digitální sbírky právních p!edpis'.
· Zefektivníme opat!ení proti ne#innosti. Stát a ve!ejná správa budou plnit zákonné 

lh'ty. Tam, kde je to mo(né a nemá to vá(ná rizika, zvá(íme „fikci souhlasu“, která 
znamená, (e s uplynutím zákonné lh'ty se (ádost automaticky schválí.

· Budeme uplat*ovat konzervativní p!ístup k Ústav% "R a Listin% základních práv 
a svobod. V diskuzi se Senátem a opozicí budeme hledat !e&ení dosud diskutovan$ch 
témat, nap!íklad posílení role Senátu, dobrovoln$ klouzav$ mandát, úprava vysílání 
vojsk, ústavní ochrana vody a roz&í!ení pravomoci NKÚ.

· Provedeme anal$zu v$&e pokut ve správním trestání a budeme je revidovat, aby byly 
p!im%!ené nap!í# r'zn$mi oblastmi.

· Zavedeme posouzení dopadu legislativy na rodinu. Ka(d$ návrh získá skóre FIA (Fa-
mily Impact Assessment).

· Zavedeme posouzení dopadu legislativy na regionální rozvoj a  územní samosprávu. 
Ka(d$ návrh získá skóre TIA (Territorial Impact Assessment).

· Dovedeme do konce odbornou debatu a p!edlo(íme ke schválení nové moderní pro-
cesní p!edpisy – trestní !ád a ob#ansk$ soudní !ád, které jsou podmínkou zrychlení 
a zefektivn%ní !ízení.

· Vyhodnotíme nedávnou právní úpravu exekucí, dopad institutu chrán%ného ú#tu 
a administrativní zát%( zam%stnavatel'. Najdeme vyvá(ené !e&ení respektující po-
moc zodpov%dn$m dlu(ník'm i práva seriózních v%!itel'. Dluhy se mají platit, ale 
nikomu nepom'(e, kdy( se z dlu(ník' stanou do(ivotní nevolníci. Zve!ejníme p!esná 
relevantní data k exekucím a zasadíme se o zastavení t%ch nezákonn$ch. Zkrátíme 
dobu insolven#ního !ízení na 3 roky. Nastavíme cel$ systém tak, aby byl dlu(ník v(dy 
motivován pracovat a splácet dluh.

· Reformujeme U!ad pro ochranu hospodá!ské sout%(e a zd'razníme jeho metodickou 
roli. Jeho hlavní funkcí bude skute#n$ dozor nad zadáváním ve!ejn$ch zakázek, ni-
koli obstrukce, které komplikují investice v&em ve!ejn$m zadavatel'm, v#etn% obcí 
a kraj'.

· Vrátíme p'sobnost lustra#ního zákona na #leny vlády.
· Zavedeme zákony k posílení pr'hlednosti ve!ejné správy, prevence a postihu ko-

rupce. Jde zejména o jednotnou ve!ejnou evidenci dotací, rozklikávací rozpo#ty 
na úrove* faktur p!i zachování zásad obchodního tajemství, funk#ní období státních 
zástupc' a posílení jejich kárné odpov%dnosti. Zp!esníme podmínky odvolání nejvy&-
&ího státního zástupce.

· P!edlo(íme novelu zákona o st!etu zájm' i ve vztahu k zamezení kumulace a koncent-
race moci.

· Schválíme zákon o oznamovatelích dle sm%rnice EU.
· Zasadíme se o elektronick$ spis na soudech, jeho( obsah bude sdílen$ p!íslu&n$mi 

soudy, dal&ími justi#ními orgány a oprávn%n$mi osobami. 
· Zajistíme lep&í ochranu ob%tí sexuálního a domácího násilí.
· Zp!ístupníme statistiku rozhodování soudc' a soud'
· Zam%!íme se na problém nadu(ívaní trestní represe u jednání s malou spole#enskou 

&kodlivostí.
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· Za#neme více prosazovat koncept restorativní justice v návaznosti na Strategii res-
torativní justice pro "R.

· Zasadíme se o dokon#ení vyrovnání #eské spole#nosti s minulostí komunistického 
re(imu v#etn% p!ípad' p!etrvávajících p!íjmov$ch nespravedlností mezi utla#ovateli 
a utla#ovan$mi, !ádnému fungování institucí z!ízen$ch pro studium, dokumentaci 
a vy&et!ovaní totality a p!ipomínky odkazu ob%tí totalitních re(im'.

· Podpo!íme úpravu právních podmínek pro registrované partnery (nap!. v Ob#anském 
zákoníku).

V#ze+ství
· Roz&í!íme mo(nosti alternativních trest', prevence a potla#ování recidivy. Odleh#í-

me tak v%znicím a urychlíme návrat odsouzen$ch do normálního (ivota.
· Zjednodu&íme zam%stnávání v%zn%n$ch osob.
· Podpo!íme vhodné vyu(ití proba#ních dom', otev!en$ch v%znic a dal&ích opat!ení 

s cílem sní(it obrovskou recidivu pachatel', zv$&it bezpe#nost a u&et!it peníze da*o-
v$ch poplatník' za rekordní po#et v%z*' v "R oproti evropskému pr'm%ru. Spustíme 
analytické nástroje, které umo(ní m%!it efektivitu z hlediska recidivy a náklad'.

· Zajistíme nápravu problém' s náramky pro domácí v%zení a umo(níme jejich v%t&í 
pou(ívání. 
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Vnitro

Ve$ejná správa
· Posílíme chytré !ízení státu. Z!ídíme &pi#kové expertní pracovi&t% v #ele s renomova-

n$mi odborníky a se zázemím s vlastními experty.
· Na základ% inventury v&ech agend státu do roka p!edstavíme konkrétní plány na sní-

(ení po#tu ú!ednick$ch míst. Zbyte#né ú!ední úkony zru&íme a pot!ebné slu(by 
zefektivníme.

· Upravíme slu(ební zákon tak, aby ú!ady fungovaly efektivn%ji, byly otev!ené a posilo-
valy svou kompetenci. Zhodnotíme a zjednodu&íme strukturu státní správy. U( v prv-
ních kolech v$b%rov$ch !ízení na vedoucí místa bude mo(né p!ipustit ú#ast zájemc' 
mimo státní slu(bu. Stát p'jde p!íkladem ve vyu(ívání flexibilních a zkrácen$ch 
úvazk'.

· Ud%láme revizi platov$ch tabulek. Provedeme takové zm%ny v platov$ch tabulkách, 
aby mohla ve!ejná správa zam%stnávat &pi#kové odborníky dle situace na trhu práce 
(právníky, informatiky, urbanisty apod.).

· Zavedeme m%!ení v$konu a efektivity státních (ve!ejn$ch) slu(eb pomocí benchmar-
kingu jako u soukrom$ch firem (rozsah agendy, náklady na v$kon agendy, institucio-
nální zaji&t%ní, úrove* digitalizace) dle katalogu slu(eb ve!ejné správy. 

· Zachováme smí&en$ model ve!ejné správy – p!enesená p'sobnost na územních samo-
správách (obcích a krajích) s adekvátním p!ísp%vkem na v$kon státní správy.

· Zp!ehledníme a zjednodu&íme povinnosti ob#an' a podnikatel' v'#i státu ve spolu-
práci s profesními a podnikatelsk$mi organizacemi prost!ednictvím sdílené plat-
formy. Zru&íme n%které zbytné nebo duplicitní povinnosti ve spolupráci se zástupci 
komer#ního a neziskového sektoru. Podpo!íme vznik platformy pro zv$&ení srozumi-
telnosti a p!ehlednosti právního !ádu.

· Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti ob#an' a podnikatel'. Platby bude 
mo(né uhradit na jednotném inkasním míst%. 

· Odstraníme z kontrol zdvojené a zbyte#né po(adavky kontrolních orgán'. Sní(íme 
tak kontrolní zát%( a zajistíme integrované kontroly. 

· V&echny platby v'#i ve!ejné správ% v#etn% kolk' bude mo(né hradit platební kartou 
#i bezhotovostn%. 

· Zjednodu&íme ve!ejné zadávání, zv$&íme transparentnost, vydáme metodické poky-
ny k zadávání pro jednotlivé druhy komodit a slu(eb (stavební zakázky, ICT zakázky, 
právní slu(by, ekonomické poradenství, konzultace, audity…) tak, aby mohli ve!ejní 
zadavatelé p!i sv$ch nákupech lépe vyvá(it po(adavky jak na cenu, tak na kvalitu 
a dal&í nefinan#ní kritéria. Posílíme odbornost p!i zadávání strategick$ch zakázek. 
Zlep&íme p!ípravu, kontrolu a zrychlíme postup p!i p!ezkumu v$b%rov$ch !ízení 
a ve!ejn$ch zakázek. Více podpo!íme nástroje p!edb%(né tr(ní konzultace jako d'le-
(ité sou#ásti zadávání ve!ejn$ch zakázek.

· Sou#ástí ve!ejné správy bude silná centrální autorita s pot!ebnou pravomocí v oblas-
ti ICT, která bude mít siln$ mandát v'#i v&em organiza#ním jednotkám ve!ejné sprá-
vy v#etn% jejich z!izovan$ch a p!ísp%vkov$ch organizací. Bude vybavená dostate#nou 
metodickou, rozpo#tovou, legislativní i kontrolní pravomocí, aby byla schopná nap!í# 
ve!ejnou správou prosazovat efektivní, bezpe#nou a dlouhodob% udr(itelnou digitali-
zaci ve!ejné správy.

Bezpe!nost
· Z!ídíme pozici „Poradce pro národní bezpe#nost“ jako nadresortní platformu pro 

koordinaci a komunikaci mezi subjekty bezpe#nostní politiky p!i Ú!adu vlády. Zajis-
tíme tím u(&í spolupráci zpravodajsk$ch a bezpe#nostních slo(ek a efektivní postup 
proti dezinformacím a hybridním hrozbám. 
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· Zavedeme pravidla pro transparentn%j&í fungování médií: uvedení vydavatele, maji-
tel', v$znamn$ch sponzor' a zve!ej*ování finan#ních v$kaz'. 

· Adaptujeme se na v$voj bezpe#nostního prost!edí a prosadíme odborn%j&í p!ístup 
k obran% v informa#ním prostoru. Obrana proti dezinformacím musí b$t rychlá a &ká-
lovatelná. Po vzoru osv%d#en$ch úprav ze zahrani#í p!ipravíme zm%ny, které umo(ní 
lépe se bránit proti &kodliv$m dezinformacím, ani( by byla naru&ena svoboda slova.

· Zrevidujeme legislativu pro krizové !ízení a kritickou infrastrukturu a p!ípadn% 
upravíme také kompeten#ní zákon. Upravíme a dopracujeme krizové plány, abychom 
stát lépe p!ipravili na krizové stavy (pandemie, povodn%, sucha, blackouty, pr'myslo-
vé havárie, kybernetické útoky, m%kké cíle…).

· Zavedeme systematickou p!ípravu ob#an' a spolk' na krizové situace (kurzy pro 
st!edo&koláky a dobrovoln% také pro ve!ejnost).

· Vytvo!íme novou Bezpe#nostní strategii "eské republiky, která bude vycházet z v$-
sledk' nov% provedeného auditu národní bezpe#nosti, nové Strategické koncepce 
NATO a Strategického kompasu EU. Bezpe#nostní strategie aktualizuje bezpe#nostní 
hrozby a bude lépe definovat odpov%dnost jednotliv$ch slo(ek systému, v#etn% role 
národního bezpe#nostního poradce. 

· Vytvo!íme standardní prost!edí pro práci zpravodajsk$ch slu(eb a naplníme zákon 
v oblasti ustavení Orgánu nezávislé kontroly zpravodajsk$ch slu(eb.

· Zpracujeme strategické materiály, které napomohou rozvoji a k dlouhodobé koncepci 
bezpe#nostních sbor' s d'razem na zdrojovou, materiální, personální a organiza#ní 
stabilitu. Odstraníme zbyte#nou byrokratickou zát%(.

· Zajistíme kvalitní legislativu pro nákupy a akvizice bezpe#nostních sbor' a integro-
vaného záchranného systému (IZS) s d'razem na podporu domácího pr'myslu, v%dy 
a v$zkumu.

· Budeme hledat mo(nosti, jak zlep&it stávající systém integrovaného záchranného 
systému (nap!. za#len%ním horské slu(by, dal&ích záchraná!sk$ch organizací a stát-
ních hmotn$ch rezerv). 

· Podpo!íme náborové motiva#ní programy pro bezpe#nostní sbory. Zasadíme se o udr-
(ení konkurenceschopnosti IZS na trhu práce. Zajistíme sociální jistoty pro nové, 
stávající a odcházející pracovníky bezpe#nostních sbor'.

· Budeme finan#n% i materiáln% podporovat dobrovolné hasi#e i ve spolupráci s Hasi#-
sk$m záchrann$m sborem "R.

· Podpo!íme kvalitní a funk#ní spolupráci mezi slo(kami IZS a obecní policií.
· Zachováme práva legálních dr(itel' zbraní. Sou#asnou zákonnou úpravu pova(ujeme 

za adekvátní a vyvá(enou.
· Vytvo!íme dostate#n$ finan#ní a organiza#ní rámec pro prevenci kriminality  

a sociáln% patologick$ch jev'.
· Sní(íme nadbyte#nou byrokracii u P"R (nap!. nahráváním zákrok' a zjednodu&ením 

spisové slu(by).
· Legislativn% p!esn% vymezíme fungování soukrom$ch bezpe#nostních agentur.
· Odmítáme !e&ení migra#ních krizí politikou povinn$ch kvót.  
· Ve spolupráci s EU a jejími #lensk$mi zem%mi nav$&íme podporu pro migra#ní tábory 

mimo Evropskou unii.
· Prosadíme transparentní systém pobytov$ch karet, kter$ umo(ní pru(n% reagovat 

na pot!eby trhu (digitální pracovní a pobytová karta). 
· Zbavíme cizinecké !ízení zbyte#né byrokracie s vyu(itím moderních informa#ních 

technologií.
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Zahrani!ní v#ci

Zahrani!ní v#ci
· Na&e zahrani#ní politika se bude opírat o ukotvení v Evropské unii a NATO a o dobré 

vztahy se v&emi sousedními státy. Spolupráce ve Visegrádské skupin% bude sou#ástí 
na&ich vazeb na v&ech úrovních.

· Podpora demokracie, lidsk$ch práv a ob#anské spole#nosti je moráln% správná, je 
v&ak také pro ná& stát v$hodná. V minulosti nám na&e lidskoprávní a transforma#ní 
politika dokázala zajistit místo v centru evropské politiky. Obnovíme tradici „hav-
lovské“ zahrani#ní politiky v#etn% podpory rozvojové a transforma#ní spolupráce. 
Zasadíme se o p!ijetí zákona sankcionujícího hrubá poru&ení lidsk$ch práv (tzv. Mag-
nitského zákon).

· Budeme podporovat politiku roz&í!ení EU, zejména na západním Balkánu. Budeme 
aktivním hrá#em v rozvoji Evropské politiky sousedství, zejména V$chodního part-
nerství.

· Budeme rozvíjet tradi#ní strategické partnerství s Izraelem, zejména v oblasti bez-
pe#nosti, v%dy, v$zkumu a inovací. 

· Hlásíme se ke spolupráci v rámci Trojmo!í.
· Budeme prosazovat co nejt%sn%j&í transatlantickou vazbu a rozvíjet blízk$ vztah 

s USA jak bilateráln%, tak v multilaterálních formátech.
· Budeme nadále prohlubovat spolupráci s demokratick$mi partnery v asijsko-pacific-

ké oblasti (jako nap!íklad Tchaj-wan, Japonsko, Korejská republika a dal&í).
· Provedeme revize vztah' s Ruskem a "ínou.
· Do diplomacie vrátíme profesionalitu, zmodernizujeme a zefektivníme fungování 

MZV. 

EU
· V na&em zájmu je demokratická, nebyrokratická, obchodn% otev!ená EU s d'razem 

na dodr(ování ob#ansk$ch svobod. Budeme aktivn% usilovat o evropskou integraci, 
která nerezignuje na voln$ pohyb lidí, slu(eb, zbo(í a kapitálu, ú#innou ochranu vn%j-
&ích hranic a pevnou transatlantickou vazbu. 

· Profesionáln% a zodpov%dn% p!ipravíme #eské p!edsednictví Rady EU a zasadíme se, 
aby p!ínosy byly pro "R dlouhodobé. 

· Zavedeme systematickou p!ípravu #eské pozice k jednotliv$m návrh'm. Budeme mít 
kvalitní anal$zy o#ekávan$ch dopad' na "R, aby na&e argumenty brala EU vá(n%.

· Zlep&íme schopnost ucházet se o prost!edky z „nenárokov$ch“ kapitol rozpo#tu EU 
a nasm%rovat je do projekt' v oblasti v%dy, v$zkumu a technologick$ch inovací. Jde 
o udr(ení na&í konkurenceschopnosti v Evrop% i ve sv%t% a podporu inovací a #esk$ch 
start-up'. 

· V rámci pravidelné revize stávajícího víceletého rozpo#tového rámce EU budeme 
aktivn% usilovat o zaji&t%ní dostate#n$ch prost!edk' zejména na oblast bezpe#nosti 
a obrany, digitalizace, ochrany (ivotního prost!edí, popandemické obnovy ekonomik. 

· EU musí efektivn% bránit své vn%j&í hranice. Na evropské úrovni je t!eba urychlit ná-
vratovou politiku a bojovat s pa&eráky lidí. Budeme prosazovat p!ístup k migraci bez 
povinn$ch kvót a prevenci nelegální migrace v míst% vzniku a ve státech, kudy vedou 
migra#ní trasy.

· Vyu(ijeme peníze ze strukturálních a kohezních fond' v období 2021–2027 na v$stav-
bu klí#ové dopravní infrastruktury.

· Budeme podporovat prohlubování jednotného vnit!ního trhu v#etn% &ir&ích pracov-
ních p!íle(itostí, financování mobility pro studenty, volného cestování nap!í# Evro-
pou.
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Zdravotnictví

Financování, ekonomika a role zdravotních poji),oven 
· Roz&í!íme odpov%dnost zdravotních poji&,oven, zahájíme diskuzi o pot!eb% a vhod-

nosti cenové konkurence zdravotních poji&,oven. 
· Zavedeme mo(nost dobrovolného dopl*kového p!ipoji&t%ní. Prosadíme pravidelnou 

valorizaci plateb za státní poji&t%nce. 
· Úhrada pé#e pro konkrétní rok musí b$t v$sledkem dohody, která probíhá mezi zá-

stupci poskytovatel' daného segmentu zdravotní pé#e a zdravotních poji&,oven. 
· Posílíme ve!ejnou kontrolu nad finan#ními prost!edky na úhradu zdravotní pé#e. 

Zavedeme systematické hodnocení náklad' a p!ínos' nov$ch technologií a vydávání 
doporu#en$ch klinick$ch postup'. 

· Prosadíme víceleté financování a plánování úhrad zdravotní pé#e. Dokon#íme trans-
formaci úhrad akutní l'(kové pé#e pomocí projektu DRG restart a odstraníme nerov-
nosti v úhradách i v dal&ích segmentech. 

Kvalita a dostupnost zdravotní pé!e 
· U#iníme kroky ke zv$&ení transparentnosti, zejména k dal&ímu rozvoji systematické-

ho m%!ení kvality poskytovan$ch slu(eb ze strany Kancelá!e zdravotních poji&,oven 
i dal&ích subjekt'.

· Podpo!íme sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty, tedy urychlen$ rozvoj di-
gitalizace #eského zdravotnictví. 

· Ve spolupráci s poji&,ovnami umo(níme poskytovatel'm zavést elektronické moni-
torování voln$ch kapacit pro mo(nosti registrace u n%kter$ch specializací léka!' 
(praktick$, zubní, (ensk$, d%tsk$). 

· Zajistíme dostupnost pé#e, s pozorností v%novanou zejména men&ím obcím a mén% 
osídlen$m region'm. 

· Ve spolupráci se zdravotními poji&,ovnami zajistíme systémovou motivaci pro v%t-
&í dostupnost praktick$ch léka!', d%tsk$ch léka!' a stomatolog' v men&ích obcích 
a masivn%j&í finan#ní podporu nov$ch praxí ze strany MZ. Sou#ástí opat!ení bude 
i motiva#ní systém bonifikací úhrad za zdravotní pé#i v odlehl$ch regionech. 

· Budeme p!ísn% kontrolovat realizaci odpov%dnosti poji&,oven za tvorbu sít% zdravot-
nick$ch kapacit a její rovnom%rnou distribuci v#etn% léka!ské pohotovostní slu(by. 
Vytvo!íme systém monitoringu a správy #ekací doby na plánované zákroky a plánova-
ná vy&et!ení. 

· Zavedeme pravidelné reportování d'le(it$ch dat p!ímo !ízen$ch organizací MZ 
a systematick$ controlling pomocí elektronick$ch nástroj' – vyhodnocování v$sled-
k' s jasn$m dopadem do praxe. 

· Zavedeme personální, investi#ní a provozní benchmarking p!ímo !ízen$ch organizací. 
· Transformujeme SZÚ do podoby moderního institutu ochrany ve!ejného zdraví a za-

jistíme systému dlouhodobé financování. 
· Podpo!íme (eny v jejich volb% poskytovatele pé#e v t%hotenství, p!i porodu i po n%m 

tím, (e zp!ístupníme pé#i porodních asistentek s d'razem na kontinuálnost pé#e po-
skytované jednou osobou.

Vzd#lávání zdravotník& 
· V rozvoji vzd%lávání je zásadní stabilizace systému bez dal&ích neustál$ch zm%n.  
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· Nastavíme vst!ícn%j&í a efektivn%j&í model postgraduálního vzd%lávání léka!' i ne-
léka!sk$ch obor'. K tomu bude mimo jiné slou(it p!ímá finan#ní podpora studia ne-
léka!sk$ch obor', stomatologie a financování kmene i odm%ny &kolitel' ze státního 
rozpo#tu dle anal$zy po#tu pot!ebn$ch v jednotliv$ch oborech. 

· Prioritou budou i motiva#ní programy pro návrat na&ich &pi#kov$ch v%dc' ze zahra-
ni#í. 

· Student'm budou garantovány jasné vzd%lávací plány, #as na p!ípravu a odstra*ová-
ní nadbyte#n$ch formalit v atesta#ním a kvalifika#ním vzd%lávání. 

· Upravíme kompetence léka!' i neléka!sk$ch pracovník' tak, aby odpovídaly moder-
ním trend'm v medicín%, vzd%lání i zku&enostem jednotliv$ch zdravotník'. 

Prevence a v'%iva – zlep)ení zdraví obyvatelstva 
· Vytvo!íme prost!edí podporující zdrav$ (ivotní styl a návrh realizace se zapojením 

v&ech relevantních slo(ek spole#nosti, zejména poji&,oven, &kol, zam%stnavatel' 
a neziskového nevládního sektoru. Budeme reformovat primární pé#i a posilovat pri-
mární a sekundární prevenci nemocí a zvy&ovat zdravotní gramotnost a odpov%dnost 
ob#an' za vlastní zdraví.

· Podpo!íme zavedení dietního stravování ve &kolách a &kolkách. Ve spolupráci s mini-
sterstvem zem%d%lství podpo!íme produkci lokálních potravin s d'razem na kvalitu 
a p!idanou hodnotu v míst% produkce. 

· Zam%!íme se na zavedení inovativních forem pé#e zam%!en$ch na prevenci  
a management chronick$ch nemocí – kardiovaskulární choroby, diabetes,  
onkologická onemocn%ní, psychiatrická onemocn%ní. 

· Zam%!íme se na finan#ní motivaci zdravotních poji&,oven, poskytovatel' zdravot-
ních slu(eb a pacient' v oblasti prevence. 

· Zajistíme kvalitní a dostupné sociální slu(by pro lidi s autismem a funk#ním posti(e-
ním.  

· Aktivním p!ístupem k reform% psychiatrické pé#e zefektivníme a zmodernizujeme 
lé#bu du&evních onemocn%ní a sní(íme jejich dopady na spole#nost. 

· Zv$&íme dostupnost preventivních intervencí, díky #emu( doká(eme sní(it v$skyt 
psychiatrick$ch onemocn%ní a jejich dopad na zdravotní systém. 

· Posílením terénních slu(eb a vhodn%j&ím ukotvením CDZ (center du&evního zdraví) 
zlep&íme regionální pokrytí a dosah sít% psychiatrické pé#e. 

· Prost!edky získané zv$&enou efektivitou systému pé#e o du&evní zdraví m'(eme vy-
u(ít pro nav$&ení po#tu smluvních psychoterapeut', #ím( dále podpo!íme ekonomic-
kou a místní dostupnost pé#e pro klienty.

· P!i !e&ení problematiky závislostí bude vláda uplat*ovat politiku postavenou na v%-
decky ov%!eném a vyvá(eném konceptu prevence rizik a sni(ování &kod, p!i#em( 
bude zaji&t%no dostate#né financování slu(eb a regulace návykov$ch látek bude odpo-
vídat mí!e jejich &kodlivosti.
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Zem#d#lství

Zem#d#lství
· Budeme ú#inn%ji podporovat rodinné farmy a malé, st!ední, za#ínající a ekologické 

zem%d%lce (v#etn% pronájmu státní p'dy). Zem%d%lské podniky nebudou zatí(eny 
zbyte#nou #i duplicitní administrativou. Budeme prosazovat zem%d%lskou politiku, 
která bude efektivn% dosahovat ekonomick$ch, ekologick$ch a sociálních cíl' v na&í 
krajin%.

· Podporujeme platbu na první hektary a zastropování dotací pro nejv%t&í firmy, které 
bude p!ihlí(et k podmínkám #eského zem%d%lství a p!isp%je k dobrému hospoda!ení.

· Investi#ní dotace (PRV, PGRLF) poskytneme zem%d%lc'm, jejich( p!íjmy ze zem%d%l-
ské #innosti budou min. 30-% v#etn% propojenosti podnik'.

· Nastavíme jasná pravidla #erpání a budeme d'sledn% kontrolovat propojení firem 
#erpajících dotace. Platba za ekologické #innosti, kterou zem%d%lci dostávají ve form% 
dotací, bude jednoduchá, rychlá a efektivní. To v&e stále s ohledem na to, jak &etrn% 
ke krajin% a zví!at'm zem%d%lec p!istupuje.

· Sní(íme byrokratickou zát%( zem%d%lc' – ná& p!ístup bude znamenat odklon od re-
prese sm%rem k poradenství. Zásadn% zjednodu&íme dota#ní programy. U kontrol bu-
deme dbát na proporcionalitu.

· Zmodernizujeme systém evidence vyu(ití zem%d%lské p'dy (LPIS), propojíme jej 
s dal&ími systémy. Zem%d%lci tak budou !e&it administrativu na jednom míst%. LPIS 
roz&í!íme i o dal&í funkce, které usnadní tvorbu agronomick$ch plán'. Zamezíme du-
plicitnímu vypl*ování formulá!'.

· Podpo!íme metodu precizního zem%d%lství, integrovanou produkci, &etrné vyu(ívání 
um%l$ch hnojiv a pesticid', v%t&í vyu(ívání organick$ch hnojiv #i vyu(ívání jejich va-
riant bez zbyte#ného uvol*ování dusíku.

· Ochráníme p'du p!ed zábory a degradací. "tvrtina zem%d%lské p'dy se do roku 2030 
p!esune do re(imu ekologického zem%d%lství. Minimáln% desetina zem%d%lské p'dy 
bude do roku 2030 aktivn% chránit opylova#e a celkovou biodiverzitu (meze, nárazní-
kové pásy, v%trolamy, úhory). 

· Ukon#íme podporu biopaliv 1. generace a bioplynov$ch stanic, které zpracovávají 
technické plodiny. (Vhodn$m dopl*kem energetického mixu je naopak bioplyn z od-
padu.) Budeme bojovat s negativními vlivy pr'myslového zem%d%lství. 

· Zlep&íme dostupnost pitné i u(itkové vody. Podpo!íme stabilní vodohospodá!skou in-
frastrukturu a propojování vodárensk$ch soustav. Podpo!íme návrat vodohospodá!-
ské infrastruktury do vlastnictví samospráv. Budování nov$ch vodárensk$ch nádr(í 
dovolíme jen v$jime#n% a pro ú#ely zásobování obyvatel pitnou vodou. Zdigitalizuje-
me Plán rozvoje vodovod' a kanalizací.

· Posílíme vliv vlastník' na stav dr(ené p'dy. Novelou zákona o ochran% zem%d%lské-
ho p'dního fondu p!evedeme zodpov%dnost za stav krajiny na ty, kdo v ní hospoda!í. 
Podpo!íme soukromé vlastníky, myslivce, v#ela!e, spolky atd., aby sázeli stromy, za-
kládali krajinné prvky a pe#ovali o soulad zem%d%lství a ochrany p!írody. 

· Budeme motivovat zem%d%lce ke zmen&ování p'dních blok', osevní plochu plodiny 
v erozn% ohro(en$ch oblastech omezíme na 10 hektar'.

· Podpo!íme zkracování odbytov$ch !et%zc'. Budeme zem%d%lce motivovat k tomu, aby 
suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh (obchody, farmá!ské trhy, 
prodej ze dvora). Podpo!íme skute#ná odbytová dru(stva, zlep&íme postavení prvo-
v$robc'. Ve ve!ejném stravování podpo!íme lokální, sezónní, bio a nutri#n% bohaté 
potraviny. 

· Podpo!íme ustavení strategického investi#ního fondu, kter$m usnadníme vstup do-
davatel' do zpracovatelsk$ch firem. Jde nám o dlouhodob% v$hodnou participaci fa-
rem na zpracování a obchodu s potravinami, která se u( osv%d#ila v zahrani#í. 
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· U komodit, u kter$ch to v na&ich podmínkách dává smysl, chceme zvy&ovat potravi-
novou bezpe#nost. Stejn% tak podpo!íme bioprodukci potravin a budeme neústupní 
v prosazování na&ich národních zájm' v oblasti dvojí kvality. Podpo!íme #innost po-
travinov$ch bank, abychom sní(ili pl$tvání.

· Na úrovni EU nedovolíme dovoz potravin ze t!etích zemí, které nespl*ují na&e p!ísné 
standardy. Budeme prosazovat spole#n$ p!ístup ke vhodnému zacházení se zví!aty 
(v#etn% celoevropského zákazu klecov$ch chov' nosnic #i ko(e&inov$ch farem) tak, 
aby zákazem nebyli znev$hodn%ni #e&tí zem%d%lci. "esko bude bio. Nejen z hlediska 
kvality potravin, ale i (ivotních podmínek zví!at.

· Provedeme revizi postoje "R v'#i Spole#né zem%d%lské politice EU.
· Prosadíme spolutvorbu podmínek zem%d%lské dota#ní politiky, plán revitalizace kra-

jiny a adapta#ních opat!ení na zm%nu klimatu v úzké spolupráci mezi ministerstvy 
zem%d%lství a (ivotního prost!edí. 

· Z!ídíme dobrovoln$ rezervní fond na podporu farmá!' v p!ípad% p!írodních kata-
strof. Ukládky do takového fondu by byly nákladovou polo(kou.

· Podpo!íme komplexní pozemkové úpravy, abychom zpomalili erozi, zadr(eli v krajin% 
vodu a usnadnili p!ístup majitel' k jejich pozemk'm. Ro#n% na to vy#leníme nejmén% 
3 mld. K# a zajistíme vícelet$ stabilní finan#ní rámec. 

· Zrevidujeme meliorace a podpo!íme jejich zru&ení tam, kde z p'dy zbyte#n% odvád%jí 
vodu.

· Posílíme pravomoci vlastník' p'dy a hospodá!' v organizaci honiteb. V#asné !e&e-
ní problém' s p!emno(enou zv%!í #i &k'dci uchrání krajinu p!ed v%t&ími &kodami 
a u&et!í ve!ejné peníze.

· Nav$&íme rozpo#et pro v$zkum a &í!ení inovací v zem%d%lství a pro v$zkum v$(ivy 
rostlin a zavád%ní preventivních opat!ení v jejich ochran%. Zv$&íme kvalitu zem%d%l-
ského &kolství, abychom mladé zem%d%lce lépe p!ipravili na modernizaci a robotizaci 
odv%tví.

· Zajistíme kofinancování Programu rozvoje venkova ze státního rozpo#tu v minimáln% 
stejné v$&i jako doposud. Tyto prost!edky musí skute#n% mí!it na ná& venkov. Pod-
p'rn$ a garan#ní rolnick$ a lesnick$ fond chceme dále rozvíjet jako vhodn$ nástroj 
národní podpory agrárního sektoru pro malé a st!ední zem%d%lce s #ástkou minimál-
n% 2 mld. K# a rovn%( zachováme podporu nákupu p'dy p!es Podp'rn$ a garan#ní rol-
nick$ a lesnick$ fond jako doposud.  

Lesy
· Lesy jsou na&e národní d%dictví, ne továrny na d!evo. Zajistíme transparentní hos-

poda!ení státních les' a jejich obchodní politiky s d'razem na ochranu lesa a rozvoj 
lokálních zpracovatelsk$ch kapacit. Budoucí zisky ze státních les' nep'jdou do stát-
ního rozpo#tu, namísto toho budou p!ispívat k obnov% lesních ekosystém' a ochran% 
vody. Podpo!íme vlastní v$robní kapacity pro realizaci b%(n$ch t%(ebních a p%steb-
ních prací i v#asnou asanaci vznikajících k'rovcov$ch ohnisek.

· Zasadíme se o rozvoj mal$ch a st!edních d!eva!sk$ch a lesnick$ch firem, aby byly 
konkurenceschopné p!i získávání státních zakázek. Podpo!íme lokální a regionální 
zpracovatelství, jeho propagaci, inovace i v$zkum.

· Zpracujeme surovinovou politiku pro d!evo. Podpo!íme d!evo jako obnoviteln$ mate-
riál ve stavebnictví minimáln% u ve!ejn$ch zakázek. 

· Nastavíme systém pozitivní a hospodárné motivace vlastník' pro pot!ebnou p!em%-
nu les' – zm%nu druhové skladby a struktury, p!irozenou obnovu, adaptaci na kli-
matickou zm%nu a zvy&ování biodiverzity. P!ipravíme formu podpory nestátním 
vlastník'm les' s ohledem na zp'sob hospoda!ení a následné pé#e podporující mimo-
produk#ní vlastnosti lesa.

· Podpo!íme obnovu les' po k'rovcové kalamit% p!írod% blízk$mi postupy s p!irozenou 
druhovou skladbou na dan$ch stanovi&tích. Prosazujeme cílené, nikoli plo&né kácení, 
následnou pé#i a kompenzaci ztrát. Pom'(eme odpov%dn$m soukrom$m vlastník'm, 
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ve státních lesích zásadn% up!ednostníme v rámci jejich hospoda!ení mimoproduk- 
#ní funkce lesa.

· Prosadíme zm%ny vyhlá&ek (zejména o lesním hospodá!ském plánování), které zjed-
nodu&í realizaci nepase#n$ch zp'sob' hospoda!ení v lesích a podpo!í dal&í d'le(itá 
opat!ení.

· Vytvo!íme strategii obnovy a p!estavby lesních porost' s d'razem na posilování eko-
systémov$ch funkcí dle rizika ohro(ení rozpadu porost' a biomonitoringu reakce 
les' na sucho. 

· Zm%níme p!ístup k lesnické politice a stanovíme její dlouhodobé cíle. Preferujeme ná-
vrat k Národnímu lesnickému programu II. 
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(ivotní prost$edí

· Ochrana zdravého prost!edí, na&ich p!írodních zdroj' a biodiverzity je jedním ze zá-
kladních pilí!' na&í liberáln%-konzervativní politiky.

· "eská republika bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu 
klimatu. "eská republika se zavázala, (e bude zmír*ovat dopady klimatick$ch zm%n 
a p!isp%je k dosa(ení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Green Deal je pro nás 
p!íle(itostí, jak investicemi do udr(itelného rozvoje, #ist$ch a obnoviteln$ch zdroj' 
a cirkulárního hospoda!ení v$razn% modernizovat #eskou ekonomiku, zv$&it kvalitu 
(ivota a zlep&it (ivotní prost!edí.

· Cestou k úsp%chu je úzká spolupráce mezi ministerstvy (ivotního prost!edí, zem%d%l-
ství a pr'myslu a obchodu.

· Ochrana vody a jejích zdroj' je národním zájmem, a proto ji zakotvíme v Ústav% "R. 
Sjednotíme pravidla a kompetence t$kající se vody – M)P a MZe. 

· Zadr(ování vody v krajin%. Obnovíme p!irozen$ vodní re(im v krajin%. Podpo!íme 
obnovu prameni&,, mok!ad', t'ní, mal$ch vodních nádr(í a niv. Zpomalíme vybrané 
vodní toky a zpr'chodníme je pro migraci ryb. 

· Zpracujeme strategick$ dokument o nakládání s pitnou vodou v#etn% metodiky pro 
obce, jak zajistit její zásobování a &etrné hospoda!ení s ní. 

· Nasm%rujeme siln%j&í dota#ní podporu na budování nov$ch zdroj' pitné vody, vodo-
vod', systém' vsakování de&,ov$ch vod, technologií úpravy pitné vody, kanalizací 
a systém' #i&t%ní odpadních vod.

· Ochráníme vodu p!ed zne#i&t%ním z pr'myslu, skládek i zem%d%lství. Zajistíme pr'-
b%(n$ digitální monitoring kvality tok' ve zvlá&, rizikov$ch oblastech.

· Viníky ekologick$ch havárií budeme postihovat p!ísn%ji. Zavedeme funk#ní systém 
likvidace star$ch ekologick$ch zát%(í a !e&ení ekologick$ch havárií neznám$ch p'-
vodc'. Revidujeme sou#asné právní p!edpisy (zákon o ekologické újm%). Zp!ísníme 
podmínky a kontroly nakládání s toxick$mi a nebezpe#n$mi látkami. Zp!ísníme po-
kuty za po&kozování (ivotního prost!edí, aby vycházely z potenciální &kody.

· Budování nov$ch vodárensk$ch nádr(í dovolíme jen v$jime#n% a pro ú#ely zásobová-
ní obyvatel pitnou vodou. Zdigitalizujeme Plán rozvoje vodovod' a kanalizací.

· Ochráníme na&i p'du p!ed zábory a degradací. Ochrana úrodné p'dy má p!ednost 
p!ed v$stavbou v$robních a logistick$ch center. Zp!ísníme protierozní legislativu. 

· Zavedeme ú#inné sledování vyu(ívání glyfosát' a um%l$ch hnojiv z nelegálního trhu. 
· Zasadíme se o zlep&ení klimatu ve m%stech a obcích jejich v$razn$m ozelen%ním. 

Ukotvíme tzv. modro-zelenou infrastrukturu (zelené st!echy, v$sadba stromo!adí, 
aktivní hospoda!ení s de&,ovou vodou) do legislativy a podzákonn$ch norem. Budeme 
podporovat „m%sta krátk$ch vzdáleností“. Podpo!íme v$stavbu v brownfieldech, aby 
se zástavba zbyte#n% neroz&i!ovala do zelen$ch ploch (demoli#ní fond, evropské fon-
dy). 

· Podpo!íme rozvoj rozsáhlé infrastruktury pro elektromobilitu a zlep&íme tak kvalitu 
ovzdu&í ve m%stech. Dostupnost elektromobil' zajistí technologick$ pokrok.

· P!i územním a strategickém plánování nám p'jde o prevenci vzniku tepeln$ch ostro-
v'. Zvlá&tní ochranu si zaslou(í citlivé objekty, jako jsou &koly, zdravotnická za!ízení 
nebo domovy senior'.

· Zdvojnásobíme plochu nejp!ísn%ji chrán%ného území. Vyhlásíme NP K!ivoklátsko 
a NP Soutok („Moravská Amazonie“). 

· Zrychlíme realizaci záchrann$ch program' pro nejcenn%j&í druhy.
· Sní(ení mno(ství odpadu ob%hov$m hospodá!stvím. Omezíme vyu(ívání jednorázo-

v$ch obal' a podpo!íme systémy zálohování obal' (sklo a hliník).
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· Podpo!íme rozvoj technologií pro t!íd%ní a op%tovné vyu(ití odpadu. Nic není odpad. 
Zlep&íme recyklaci vyt!íd%n$ch plast' a skla, které te. na trhu nemají uplatn%ní 
a kon#í na skládkách. Vytvo!íme centrální katalog recyklovan$ch stavebních prvk' 
a vybudujeme „recykla#ní huby“, které budou z odpadu vyráb%t da*ov% v$hodné sta-
vební materiály. Podpo!íme související technologick$ v$voj a v$zkum. Budeme moti-
vovat v$robce a distributory k tomu, aby pou(ívali mén% jednorázov$ch obal'.

· Podpo!íme technologie kompostování bioodpadu, jako(to hodnotného zdroje organic-
k$ch slo(ek p'dy. Podpo!íme vyu(ívání p!edev&ím gastroodpadu k v$rob% biometanu.

· D'raz na ekologii podpo!íme celostátní kampaní: ve spolupráci s "eskou spole#ností 
ornitologickou a základními &kolami spustíme anketu, která vybere nov$ symbol "es-
ka – #eského národního ptáka.

· Zajistíme kvalitní a ve!ejn% p!ístupn$ monitoring stavu v&ech klí#ov$ch slo(ek (ivot-
ního prost!edí. 

· Podpo!íme v$zkum v oblasti (ivotního prost!edí.
· P!i vyjednávání konkrétních opat!ení bude vláda na p'd% EU zohled*ovat mo(né so-

ciální dopady a specifické podmínky "eské republiky. Vláda urychlen% p!ipraví dopa-
dové studie pro jednotlivé návrhy a toté( bude iniciovat i v'#i Evropské komisi.

· Zajistíme lep&í koherenci v&ech národních politik sm%rem k pln%ní národních závaz-
k' a Cíl' udr(itelného rozvoje z Agendy 2030 OSN.


