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SEKCE HOSPODÁŘSTVÍ 

1. Blok 

Budoucí podoba EU, role střední Evropy v integračním procesu 

Podpora podnikání 

Jedinou možnou budoucnost průmyslu České republiky vidíme uvnitř budovaného 

jednotného evropského trhu bez bariér, ovšem s férovými podmínkami pro všechny.   

Jako mládežnická organizace pravicové liberální strany se stavíme spíše odmítavě 

ke konceptu podporování podniků prostřednictvím dotací, které svou existencí 

pokřivují tržní prostředí a dávají výhody jen vybraným podnikům, jenž umí/mohou 

vybraných dotačních titulů využít. Je přirozené, že podniky musí mít jiné konkurenční 

výhody než dotační polštář. Na úrovni EU podporujeme vyjednávání o vytvoření limitů 

pro investiční pobídky či jejich úplném odstranění, a vítáme všeobecný přechod 

od podporování formou dotací k podpoře prostřednictvím finančních nástrojů. Dotace 

a daňové zvýhodnění si ale umíme představit v oblasti zaměstnávání zdravotně 

postižených a sociálně vyloučených osob, v ekologické oblasti a také v oblasti investic 

do výzkumu a vývoje.  

Úlohou státu je zajistit, aby se podnikatelé mohli skutečně soustředit na podnikání. 

Byrokracie musí zabírat naprosté minimum času, proto vidíme jednoznačnou cestu 

v digitalizaci státní správy, sdílení informací mezi úřady, ČSSZ a zdravotními 

pojišťovnami, jakož i zřízení OSS (one-stop-shop).  

Vnímáme problém podnikatelů, kteří nejsou schopni za současné ekonomické situace 

nalézt na evropském trhu práce dostatek pracovníků. Podporujeme ekonomickou 

migraci do zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) ze zemí mimo EHP 

v případech kvalifikované pracovní síly a migraci za účelem studia do ČR. 

U nekvalifikované pracovní síly však musíme deklarovat obavu z rizika zpomalení 

automatizace výroby, přirozeného růstu mezd rezidentů a i rizika její integrace. 

Zemědělství 

Přestože se zemědělství podílí na HDP ČR jen 2,3 %, chápeme jej jako moderní 

a klíčové odvětví pro budoucnost, které může oživovat venkov. Jeho důležitost je 

nutné vyzvednout i ve vztahu k životnímu prostředí.  

Podporovat chceme především zemědělství s vyšší přidanou hodnotou, které stojí 

na moderních technologiích a nikoliv na levné lidské práci. Upřednostněni by měli být 

malí a střední zemědělci, není tedy možné mít jednotné jednokriteriální dotace 

extenzivního charakteru (tzv. na hektar). Systém hospodaření musí být stabilní 
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a efektivní v dlouhém období a ne být prostředkem krátkodobého zisku, devastace 

krajiny a vyčerpávání půdy.  

V současnosti 40 % rozpočtu EU směřuje na společnou zemědělskou politiku, vedle 

toho existují i národní dotace. Jsme ochotni definitivně opustit myšlenku státní 

potravinové soběstačnosti v každém výrobku. Odstraněním posledních bariér 

dobudujeme jednotný evropský zemědělský trh. Každá země tak bude vyrábět to, 

v čem je ve svých klimatických podmínkách efektivní a prodávat to ostatním. Tento trh 

by však neúměrně pokřivovaly národní dotace. Je tedy nutné dosáhnout kompromisu 

mezi členskými státy a zajistit jejich postupné úplné zrušení, aby se tak narovnaly 

podmínky pro všechny zemědělce v EU. I přes pravicový skeptický postoj rozumíme, 

že není reálné ukončit dotování zemědělské produkce. Proto trváme alespoň na formě 

nepřímých, plošných a transparentních dotací, jež nejméně naruší tržní hospodářství. 

Kvalita a označení výrobků ve všech státech Unie musí být co nejvíce jednotné a musí 

být zajištěna maximální možná bezpečnost potravin. Upřednostňování domácích 

potravin musí být založeno na přání spotřebitelů a nelze jej direktivně nakazovat.  

2. Blok 

Liberálně-konzervativní řešení domácích politických výzev 21. století 

Průmysl 

Čtvrtá průmyslová revoluce přináší ve vyspělém světě celou řadu změn a výzev. 

Úlohou státu je udržet legislativně krok s technologickým rozvojem a nebránit vzniku 

nových odvětví, zániku starých, automatizaci, rozvoji sdílené ekonomiky a robotizaci.  

Jedinou možnou budoucnost průmyslu České republiky vidíme uvnitř budovaného 

jednotného evropského trhu bez bariér, ovšem s férovými podmínkami pro všechny.   

Klíčovým tématem průmyslu je energetika, v níž se začíná pomalu prosazovat koncept 

tzv. decentralizované energetiky, ve kterém spatřujeme i my velikou budoucnost. 

Podporovat budeme výstavbu lokálních zdrojů energie a spojených technologií 

(solárních panelů na střechách, skladování energie v bateriích…). Trváme 

na rychlejším snižování množství emitovaných emisních povolenek, aby opravdu 

motivovaly k investicím do technologií snižujících dopady na životní prostředí.  

Z hlediska energetického mixu České republiky souhlasíme s postupným uzavíráním 

uhelných elektráren a jejich nahrazením flexibilními plynovými a paroplynovými. 

Nadále je třeba zachovat podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie, avšak pouze 

ve výši, která výrazně nepoškodí konkurenceschopnost českých firem. Důležité 

postavení si v budoucnu zachovají i jaderné elektrárny a my plně podporujeme 

prodloužení životnosti stávajících bloků. Případné výstavbě nových bloků musí 

předcházet důkladná odborná diskuze a zvýšení informovanosti veřejnosti; projekty 
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musí být posuzovány jak z hlediska ekonomické efektivity, tak energetické 

bezpečnosti.    

Doprava 

Naším cílem je nasměrovat dostatek prostředků na investice do dopravní 

infrastruktury. S ohledem na jejich omezené množství, musí výběru projektů 

předcházet zpracování ekonomických studií, aby vždy docházelo k podpoře projektů 

s nejvyššími přínosy pro obyvatele a nikoliv na základě politické objednávky. Česká 

republika potřebuje zákon o liniových stavbách, který urychlí proces výstavby 

strategických komunikací a železničních tratí.  

Požadujeme dobudování silniční sítě, včetně dobíjecích stanic pro elektromobily. Dále 

budeme prosazovat realizaci programu rozvoje rychlých železničních spojení 

a investic do příměstských železnic, jejichž úloha i popularita neustále narůstá; naopak 

musí dojít k ukončení dotování neperspektivních regionálních tratí a jejich nahrazení 

autobusovou dopravou minimálně o stejné frekvenci. 

Na území celé republiky je nutné dokončit dopravní integraci veřejné hromadné 

dopravy, aby bylo možné cestovat na jednu jízdenku (včetně celostátní jízdenky), 

jeden tarif a jednotný taktový jízdní řád. Veřejný sektor musí zajistit koordinaci mezi 

jednotlivými kraji, aby již nedocházelo k nesmyslnému ukončování linek na krajských 

hranicích. Stejná koordinace musí probíhat mezi okolními státy. Jednoznačně 

podpoříme zavedení/obnovení přeshraničních spojení a dotvoření jednotného 

evropského dopravního trhu. 

V oblasti nákladní dopravy podporujeme dopravu multimodální, tj. přesunutí přepravy 

zboží a materiálu na železnici s tím, že pouze poslední kilometry zajišťuje kamionová 

doprava.   

Preferenci v dálkové dopravě a aglomeracích musí jednoznačně mít veřejná 

hromadná doprava, tak jako např. ve Švýcarsku. V zájmu zlepšení životních podmínek 

obyvatel je nutné nadále omezovat individuální automobilovou dopravu ve městech 

(s výjimkou elektromobilů a sdílených aut). Avšak zvyšující se restrikce musí 

doprovázet zajištění neustále vyšší frekvence spojů, komfortních přestupů a nových 

spojení. Své místo zde má i rozvoj a cyklistické a pěší dopravy a odstraňování bariér. 

Na venkově zůstane automobilová doprava i nadále významným segmentem. I přesto 

podporujeme dostatečnou dopravní obslužnost pro ty, jež automobil nemohou řídit. 

Věříme, že automobily a VHD mohou v regionech fungovat jako komplementy, 

proto podporujeme výstavbu parkovišť na železničních zastávkách a autobusových 

terminálech. 

Odmítáme koncept bezplatné veřejné dopravy a požadujeme ekonomicky udržitelnou 

výši spoluúčasti cestujících tak, aby byly patřičně zohledněny finančně citlivé skupiny 



 
 

 5 

obyvatel. Pouze pokud budou cestující platit jízdné, budou si ji náležitě cenit a může 

tak být zajištěna veřejná dopravy moderními dopravními prostředky v komfortním 

rozsahu. Je nutné odpolitizovat určování cen jízdného nastavením transparentní 

očekávané valorizace. 

Věda a výzkum 

Aby si ČR zajistila do budoucna ekonomickou prosperitu a vysokou kvalitu života 

obyvatel, je nutné zajistit investice do výzkumu a vývoje alespoň ve výši 3% HDP 

(cíl EU). Veřejné peníze však musí být vynakládány účelným a efektivním způsobem, 

nikoliv utraceny pro dosažení cíle za každou cenu. 

Klíčovou složkou vědy a výzkumu jsou vysoké školy, u kterých budeme vždy 

prosazovat kvalitu před kvantitou. Postgraduální studium musí projít určitou reformou. 

U technických oborů podporujeme vyšší propojení soukromého sektoru s vysokými 

školami, spolupracující podniky se ve větší míře musí podílet na financování studia 

a příjmů doktoranda. U doktorských programů, u nichž se nepředpokládá dostatečné 

ekonomické zajištění po jejich absolvování, by stát měl stanovovat počty studijních 

míst a zvýšit u nich stipendium na důstojnou úroveň umožňující pokrýt životní náklady. 

Vysoké školy budou pochopitelně moci nad tento rámec vypisovat další místa, 

financovaná z vlastních zdrojů. 

Podporujeme úlohu vzdělávacích institucí (zvláště VŠ, VOŠ a SOŠ) v celoživotním 

vzdělávání, které vidí jako běžnou součást společnosti ve 21. století. Tyto školy 

by měly být připraveny nabízet vzdělávací kurzy a rekvalifikační programy pro všechny 

věkové kategorie.  
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SEKCE ICT  

1. Blok 

Budoucí podoba EU, role střední Evropy v integračním procesu 

E-government 

Stěžejním problémem rozvoje e-governmentu je nedostatek kvalifikovaných 

odborníků. Veřejná sféra nikdy nebude schopna nabídnout odpovídající ohodnocení 

jako sféra soukromá, proto chceme hledat alternativní možnosti motivace. Zde se lze 

inspirovat Anglií, resp. Londýnem, kde byla odborníkům zaručena garance toho, 

že nebudou dělat projekt do šuplíku, bude za nimi vidět reálná práce a bude jim 

umožněno podílet se na spolurozhodování v rámci dalšího vývoje e-governmentu. 

Nechceme znovu vymýšlet kolo. Chceme se inspirovat a využít stávající fungující 

řešení v jednotlivých státech EU. Příkladem může být Estonsko, kde se občan 

i podnikatel může přihlásit k elektronickým službám veřejné správy, elektronickému 

bankovnictví, e-shopu, či komunitním a zpravodajským serverům. Je však třeba vzít 

v potaz to, že v Estonsku mají elektronické služby navržené na zelené louce, 

což implikuje nemožnost přímé aplikace u nás. U nás již dlouhá léta např. existují 

systémy elektronického bankovnictví a e-shopy vyvíjené mimo veřejnou správu, jejich 

integrace bude tedy obtížná. Dalším vhodným příkladem inspirace je Anglie, kde lze 

téměř libovolnou úřední záležitost vyřídit online. 

Budeme  podporovat snahu o zavádění jednotných IT a ICT standardů v rámci celé 

EU, které jsou dalším nezbytným krokem vedoucím k jednotnému digitálnímu trhu. 

Je pro nás prioritou připravovaná řešení komunikovat s veřejností a podrobně ji 

seznamovat s novými systémy a nástroji. Cheme se tak vyhnout chybám v prezentaci 

často i dobrých a přínosných řešení.   

Jednotný digitální trh EU 

V rámci Evropské unie chceme v souladu se strategickými dokumenty EU dále 

podporovat rozšiřování digitálních sítí a podporu digitální gramotnosti. 

Podpoříme sjednocování pravidel, komunikačních standardů a legislativy napříč 

jednotlivými členskými státy. Zavedené změny usnadní vymahatelnost práva a mimo 

jiné i pohyb občanů unie po jednotném elektronickém trhu. Evropský digitální trh 

by neměl být divokým západem 21. století. 

V rámci vzájemné evropské spolupráce by mělo dojít k potírání kybernetické 

kriminality, protože není omezena na jednotlivé členské státy, ale je nutné 

k ní přistupovat globálně. 
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K efektivní ochraně před kyberkriminalitou je potřeba ji umět efektivně definovat, 

rozpoznat a vytvořit legislativu takovou, aby bylo možné se s ní vypořádat 

na mezinárodní úrovni. 

Zasadíme se o sjednocování technologií určených pro sdílení dat (například zakoupení 

léku v zahraničí na český předpis, finanční dokumentace apod.) 

Pro rozvoj ekonomiky v EU je nezbytné podporovat podnikání s vysokou přidanou 

hodnotou i v oblasti IT a inovací. Vhodným nástrojem je podpora startupů, poradenství 

pro začínající podnikatele a pomoc s aplikací výsledků výzkumu a zavádění 

technologií do praxe. 

Prioritou dotačních programů by měla být podpora digitální gramotnosti a rozvoje 

digitální infrastruktury. 

Benefity všech výše zmíněných oblastí se projeví především v podobě rozvoje sdílené 

ekonomiky, jejíž rozvoj budeme nadále podporovat. 

Jednou z výrazných priorit by mělo být sjednocení telekomunikačního trhu 

a dostupnost nabízených služeb za výhodných podmínek pro všechny členy EU. 

Povedeme  dialog s operátory a budeme se snažit předcházet nebezpečí kartelového 

působení a podobných nepříznivých jevů. 

Při veškerých snahách o sjednocování pravidel a zavádění jednotné legislativy 

budeme dbát na zachování přísné síťové neutrality. 

Podpora IT gramotnosti - vzdělávání 

Jsme si vědomi, že napříč generacemi je v EU nízká digitální gramotnost. Chceme 

podpořit získávání odborníků do oblasti školství a podpořit celoživotní vzdělávání 

napříč populací. 

Podporujeme vznik nadnárodních vzdělávacích projektů. Měli bychom počítat 

s rizikem digitálního vyloučení části populace, která nebude nikdy schopna využít 

plného potenciálu digitálních technologií. Tyto osoby by neměly být diskriminovány 

a měly by mít možnost využít alternativní služby. 

V dnešní době jsme zahlceni informacemi, a proto budeme podporovat programy 

pro rozvoj samostatného kritického myšlení a lepšího třídění informací (například 

informativní označování hoaxů a fake news ve vyhledávačích). 

Aby Evropa zůstala na technologické špičce, budeme vytvářet podmínky, abychom 

si udrželi a zároveň vychovávali experty na světové úrovni. 
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Bezpečnost 

Jedním z významných míst válečných konfliktů je i digitální svět, který je potřeba 

jednotně bránit na úrovni Evropy. Budeme prosazovat vytvoření společné politiky pro 

boj proti kybernetickým útokům a dezinformacím v členských státech EU. Například 

vytváření CSIRT týmů, detekce útoků ze strany ostatních mocností, prevence 

zabránění škodám, ochrana klíčových institucí proti kybernetickým útokům 

(nemocnice, elektrárny, přehrady, rozvodny, MHD, letiště, volby atd.). 

Budeme podporovat spolupráci všech bezpečnostních složek na úrovni EU i NATO. 

2. Blok 

Liberálně-konzervativní řešení domácích politických výzev 21. století 

 
E-government 

Budeme podporovat takové systémy, které budou ulehčovat život občanů 

a zefektivňovat a zjednodušovat práci veřejné správě. Dnešní velká roztříštěnost 

informačních systémů veřejné správy výrazně zvyšuje náklady a dobu potřebnou 

k vyřešení většiny procesů. 

Je třeba rozvíjet osvětovou a vzdělávací kampaň v rámci celé veřejné správy, 

vysvětlovat principy otevřenosti a transparentní správy. Podporujeme rozvoj Open dat 

v ČR. 

Chceme prosadit vypisování přehledných, otevřených a transparentních výběrových 

řízení umožňujících participaci třetích stran při následné správě a rozvoji projektu. 

Budeme maximálně bránit zneužití výlučného postavení dodavatelů v rámci veřejné 

správy (například vendor lock-in) a současně podporovat využití open source 

v oblastech, kde to má smysl. 

Při vývoji systémů budeme trvat na pružné a agilní spolupráci mezi úřady a firmami 

vedoucí k flexibilnímu iterativnímu vývoji. 

Při rozvoji e-governmentu je třeba se snažit o maximální možnou integraci a využití 

stávajících systémů. Chceme jít cestou evoluce, ne revoluce, a proto podpoříme 

propojování registrů a sjednocování databází. 

Provedeme kroky v digitalizaci veřejné správy vedoucí k zavedení jednotného 

digitálního trhu. Jedním takovým krokem, který nás v blízké době čeká je elektronická 

identifikace, např. v rámci čipů v občanských průkazech. 

V neposlední řadě je třeba volit citlivější přístup při zavádění nových služeb, budeme 

proto klást důraz na seznámení s veřejností, což v minulosti bylo často podceňováno 

(S-karta, E-recepty). 
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Je nutno konstatovat, že problematika e-voleb je převážně tématem politickým. 

Z technického hlediska to nepředstavuje problém. Podporujeme schválení 

korespondenční volby a po jejím vyhodnocení podpoříme efektivní zavedení 

elektronické volby. 

Služby nabízené státními institucemi a jejich strukturu budeme vést k přizpůsobení 

moderním trendům a zefektivňování jejich fungování. 

Podpora IT gramotnosti - vzdělávání 

Budeme podporovat přizpůsobování školství moderním trendům. Je potřeba brát 

na zřetel dynamický rozvoj moderních technologií, které se každým rokem výrazně 

mění a školství na ně aktuálně obtížně reaguje. 

Chceme zavést či rozšířit systematickou práci při zapojení učitelů a odborníků 

na pedagogiku, digitální technologie a další obory (mezioborová koordinace v rámc i 

tvorby rámcových vzdělávacích plánů) a až následně řešit nákup konkrétního SW nebo 

HW. Hromadné nákupy SW licencí pro digitální tabule a různá HW řešení nesmí 

proběhnout bez předchozí diskuse s učiteli a sjednocení technologií na úrovni města 

nebo kraje. 

Budeme prosazovat výuku dětí v základech používání počítače s důrazem 

na informační gramotnost a bezpečnost (viz například prevence kyberšikany nebo 

vzdělávání v oblasti informační bezpečnosti na internetu). 

Bezpečnost 

V této oblasti je nutná spolupráce všech bezpečnostních složek a zajištění 

dostatečného počtu bezpečnostních specialistů. 

Je nutné hledat rovnováhu mezi bezpečností a svobodou.  

Odmítáme zavádění jakékoli cenzury internetu, ale je nutné si uvědomit, že internet je 

veřejný prostor a podléhá zákonům ČR (například šíření extremismu apod.). Nelze 

to chápat tak, že na internetu je legální šířit cokoli. 

Podporujeme boj proti fake news na úrovni státních složek, pokud bude plnit pouze 

informativní funkci. 

Jsme proti zavádění šmírovacích systémů a přemrštěného shromažďování dat 

o občanech a firmách (povinná hlášení a další registry). 

Budeme prosazovat efektivní zavedení ochrany proti zahraničním hrozbám hybridního 

charakteru, ochranu voleb a boj proti dezinformačním webům a budeme podporovat 

šíření osvěty v těchto oblastech. 
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Smart Cities 

Podporujeme vhodné využití konceptu Smart City pro zlepšení kvality života občanů 

ve městech a regionech. Nelze opomíjet také jejich zdokonalování s důrazem 

na občanské a podnikatelské aktivity, které lépe odrážejí aktuální potřeby společnosti. 

V případě zavádění nových technologií a postupů samosprávnými celky budeme klást 

velký důraz na efektivitu a smysluplnost jednotlivých řešení.  

Smart Cities není nákup konkrétních zařízení, ale tvorba širších koncepcí, například 

(například nákup izolované lavičky s wifi neodpovídá konceptu Smart Cities). Opakem 

je senzor hlídající prašnosti ovzduší v centru města, který umí v případě smogové 

situace automaticky upravit cenu jízdného MHD a parkování a současně informovat 

občany o možných rizicích. 

Příprava na příchod budoucích technologií 

Budeme podporovat přípravu na nástup Průmyslu 4.0 a s tím spojeného přizpůsobení 

pracovního trhu. Doporučujeme politické reprezentaci věnovat se již dnes aktivnímu 

řešení těchto otázek a využít příležitostí, kterou tato problematika nabízí pro ČR. 

Dalšími oblastmi, které budeme v ČR řešit v blízké budoucnosti je rozšiřování 

automatizace a rozvoj umělé inteligence. Vysoká kvalifikace odborných pracovníků 

bude zásadní pro konkurenceschopnost našeho státu v budoucích letech a tu chceme 

podpořit  hlavně podporou důležitých oborů ve školství a vědecké sféře. 
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SEKCE SOCIÁLNÍ POLITIKA 

Naším cílem je budovat silnou sociální vizi a politiku TOP 09, která bude 

konkurenceschopnou alternativou k levicovým a populistickým sociálním programům. 

1. Blok 
Budoucí podoba EU, role střední Evropy v integračním procesu 

 
Sjednocování evropského pracovního trhu 

Podporujeme pozvolnou harmonizaci podmínek národních pracovních trhů, 

avšak při zachovávání velké smluvní svobody zaměstnance a zaměstnavatele. 

Odmítáme jakákoliv tvrzení o tom, že zaměstnanci některých členských států realizují 

sociální dumping a na pracovních trzích ostatních členských států se podbízejí. 

Je naším zájmem, aby členské země EU budovaly společný, transparentní a zcela 

prostupný trh práce a nepřijímaly ochranářská opatření za účelem nepřímého 

zamezení přílivu pracovníků z ostatních členských států na národní trh. 

Napříč EU jsou díky historickému vývoji a nerovnoměrnému rozložení přírodních 

zdrojů velké ekonomické rozdíly, proto EU stále není ekonomicky jednotnou oblastí. 

Sjednocování pracovních podmínek napříč EU musí být primárně navázáno 

na sjednocování ekonomické úrovně jejích obyvatel. 

Jsme přesvědčeni, že by jednotný evropský trh práce měl být liberální a princip stejné 

odměny za stejnou práci v jednom místě nemůže platit absolutně. Proto 

nepodporujeme snahy o jednotnou evropskou minimální mzdu vyjádřenou 

v absolutních číslech ani snahy o skokové přiblížení národních standardů tak, aby se 

vyrovnaly nejvyššímu standardu dostupnému mezi členskými státy. 

Navrhujeme systém minimální mzdy pro vyslané pracovníky založit na stanovení 

procentní částky z odvětvové průměrné mzdy ve státě, kam jsou pracovníci vysláni.   

Podporujeme přeshraniční migraci pracovníků a považujeme ji za přínosnou pro EU 

jako celek. 

Podporujeme spolupráci členských států při konvergenci přímého i nepřímého 

daňového zatížení práce. 

Sjednocování standardů zdravotní péče a platby za ní 

Podporujeme, aby občané Evropské unie dostávali po celém území unie stejnou 

kvalitu léčby. 
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Věříme, že Evropská unie by měla mít eminentní zájem na zlepšování kvality 

zdravotnictví ve všech členských státech a svojí legislativou a finanční podporou 

k tomuto cíli směřovat. 

Podporujeme společný postup členských států při řešení otázky zdravotního turismu 

z třetích zemí. 

Je naším cílem podporovat zdravotní turismus tam, kde přispívá k efektivnímu využití 

evropských kapacit. 

Pro zjednodušení propojení národních zdravotnických systémů podporujeme vznik 

společného evropského systému hodnocení náročnosti zdravotních výkonů. 

Naším zájmem je podpora migrace zdravotnických pracovníků a věříme, že legislativa 

EU by měla směřovat k volnému pohybu těchto občanů. Jejich profesní kvalifikace 

by měla být uznávaná na základě jednotných evropských pravidel, a to i v případě 

pracovníků z třetích zemí.  

Jsme přesvědčeni, že EU by měla podporovat sdílení zkušeností mezi zdravotnickými 

pracovníky a zajistit tomu organizační a finanční rámec. 

2. Blok 
Liberálně-konzervativní řešení domácích politických výzev 21. století 

 
Penzijní reforma 

Jsme přesvědčeni, že za udržení a zlepšování své životní úrovně je primárně 

zodpovědný jedinec a stát by měl odpovědnost za životní úroveň jedince přebírat 

pouze v odůvodněných případech. Proto by se každý jedinec měl podle svých 

možností během produktivního věku zodpovědně zajišťovat a připravovat na stáří.  

Naším cílem je penzijní systém, jehož pravidla jsou nastavena jednoduše, jasně 

a transparentně. Budeme usilovat o takový penzijní systém, který bude vyžadovat 

minimum úprav v čase. Zároveň by stát měl vytvářet takové podmínky, aby každý 

občan měl dostatek informací a penzijní systém pro něj byl předvídatelný.  

Naší politikou je penzijní systém vybudovaný na odstupňování míry vlivu pojištěnce 

na účel a výplatu naspořených prostředků, a proto jsme pro zachování třípilířového 

systému. 

Jsme přesvědčeni o nutnosti zachování principu solidarity v rámci penzijního systému, 

ale domníváme se, že míra přerozdělování ve společnosti musí mít své hranice.  

Proto je naším cílem, aby na principu solidarity byl budován I. pilíř penzijního systému. 

Ten by měl být nastaven tak, aby z něj měl každý jedinec při splnění minimálních 

podmínek nárok na důchod v paušální výši, a to bez ohledu na jeho dosavadní životní 

úroveň. 
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Naším cílem je, aby se část povinných odvodů do penzijního systému nad částku 

potřebnou pro financování solidárních výplat z I. pilíře ukládala adresně konkrétnímu 

jedinci v rámci II. pilíře, který je určen k udržení životní úrovně jedince. Podporujeme, 

aby povinné odvody do penzijního systému byly přímo úměrné výši příjmu jedince 

a poměr jejich rozdělení mezi I. a II. pilíř byl dán pevným procentním podílem.  

Naší politikou je, aby v rámci alokace prostředků do II. pilíře penzijní systém 

zvýhodňoval jedince, kteří v rámci svého produktivního života převzali zodpovědnost 

nejenom za sebe, ale i za své blízké a své širší okolí. 

Nikdo by neměl být nucen odkládat odchod do důchodu, ale penzijní systém by měl 

odměňovat v rámci II. pilíře lidi, kteří si udržují ekonomickou produktivitu i ve vyšším 

věku. 

Volba způsobu zajištění na stáří by měla být v maximální možné míře v rukou jedince 

a stát by ji měl respektovat. Stát by měl v rámci dobrovolného III. pilíře podporovat 

širokou nabídku nástrojů, aby se každý měl možnost zajistit podle svých představ 

a možností, s ohledem na specifika své životní situace.  

Reforma systému zdravotní péče 

Naší prioritou je zachování stávající kvality zdravotní péče. Systém zdravotní péče by 

však měl být flexibilnější, ekonomicky racionálnější a zejména dlouhodobě udržitelný. 

Lidé musí mít právo investovat do svého vlastního zdraví a pohodlí, a proto 

podporujeme zavedení výběrových zpoplatněných nadstandardních služeb 

ve zdravotnictví. Zpoplatnit lze ale pouze takové výběrové služby, které nemají přímý 

vliv na kvalitu poskytované zdravotní péče. 

Naší politikou je adresnější financování zdravotní péče. Proto podporujeme snížení 

obligatorních plošných odvodů do systému a zároveň vyšší využití modelů spoluúčasti 

při hrazení konkrétní zdravotní péče. Je však potřeba zajistit, aby finanční spoluúčast 

na léčbě nevedla k odepření efektivní zdravotní péče v případě dlouhodobě či vážně 

nemocných. 

Naším zájmem a cílem je systém zdravotní péče, který se více zaměřuje na prevenci, 

jelikož v případě mnoha onemocnění je léčba v jejich raném stádiu nejen úspěšnější, 

ale také levnější. Jedinec by měl být prostřednictvím prevenčních programů veden 

k zodpovědnosti za své zdraví.  

Podporujeme, aby systém zvýhodňoval ty, kteří o své zdraví aktivně pečují. Stát by měl 

podporovat edukační programy a další aktivity, které zvyšují povědomí společnosti 

o zdravotních rizicích a způsobech, jak jim předejít. 

Jsme přesvědčeni, že vysoká míra centralizace přerozdělování finančních prostředků 

v rámci zdravotnictví je neefektivní, a proto jednoznačně podporujeme demonopolizaci 
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systému. Jsme pro etické a přiměřeně regulované konkurenční prostředí mezi 

zdravotními pojišťovnami. 

Podporujeme, aby stát usiloval o vytvoření společnosti, která si bude vážit zdraví 

jednotlivce, jelikož společnost respektující zdraví jako jednu ze základních hodnot 

je dlouhodobě produktivnější. 

Prorodinná politika 

Rodina je základní stavební kámen společnosti a naší politikou je dosažení 

mezigeneračního porozumění v rámci rodiny i společnosti. 

Naším cílem je, aby stát poskytoval náležitou ochranu a podporu rodině ve všech jejích 

funkčních podobách. S výjimkou výskytu sociálně-patologických jevů a dalších 

společenských rizik by měla být rodina vnímána jako autonomní prostředí, jehož 

fungování by stát neměl mít ambici regulovat. Rodina by si měla nastavit svůj systém 

fungování a výchovy sama a stát by měl tuto individualizaci v rámci dobrých mravů 

podporovat. 

Podporujeme existenci právních institutů, které poskytují právní rámec a jistotu 

základním rodinným vztahům (mezi partnery, rodiči a dětmi, sourozenci apod.).  

Je naším zájmem a cílem, aby zde vzniklo takové prostředí, ve kterém bude všem 

umožněno skloubit svůj rodinný a pracovní život. Budeme podporovat rozšíření 

zkrácených pracovních úvazků a další nástroje poskytující větší flexibilitu rodičům. 

Za tímto účelem podporujeme mimo jiné i rozšíření skupin příjemců dávek spojených 

s rodičovstvím, či zřizování dětských skupin. 

Podporujeme snížení administrativní zátěže spojené s vyřízením dávek ze systémů 

sociálního a zdravotního pojištění v případě rodičovství. 

Jednou ze základních potřeb rodiny je potřeba bydlení. Zájmem každé země by mělo 

být, aby uspokojení této potřeby bylo stabilně zajištěno co největší části populace. 

Z tohoto důvodu podporujeme, aby obce, které jsou občanům nejblíže, měly 

k dispozici dostatečně velký bytový fond a další nástroje pro asistenci ohroženým 

jedincům ze specifických skupin obyvatelstva (zdravotně postižení, senioři, mladé 

rodiny) při řešení otázky jejich bydlení.  
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SEKCE SPOLEČNOST 

1. Blok 

Budoucí podoba EU, role střední Evropy v integračním procesu 

EU jako kulturně-historické fórum 

Vnímáme Evropskou unii jako celek, který spojuje jednotlivé členské státy a umožňuje 

jim sdílet kulturu a historické hodnoty, a zároveň překonávat kulturní a historicky 

podmíněné překážky. Díky Evropské unii zažívají členské státy dekády míru 

a ekonomické prosperity. Evropská unie jim umožnila překonat historické křivdy 

a rozpory reprezentované první a druhou světovou válkou. Tyto myšlenky bude TOP 

tým dále šířit mezi občany České republiky s cílem uvědomit si další přínosy, které pro 

ně členství v Evropské unii má.  

Ekonomická a další hlubší spolupráce, kterou integrace nastartovala, vytvořila prostor 

pro otevřenou komunikaci a smírná řešení problémů, které by mezi členskými státy 

mohly nastat.  

Evropská unie usiluje o zachování společného kulturního dědictví Evropy 

a zpřístupňuje ho ostatním. Zároveň podporuje umělecké a tvůrčí odvětví. 

Proto vnímáme setrvání v Evropské unii za nutné a prospěšné k ukotvení české 

kulturní svébytnosti ve světě.  

EU a boj proti terorismu, extremismu a totalitarismu  

Kromě NATO vnímáme Evropskou unii jako jednoho z hlavních garantů bezpečnosti 

v Evropě. Boj proti terorismu, a tedy i proti formám extremismu, musí zůstat jednou 

z hlavních priorit Evropské unie a jejích členských států. Extremismus, společně 

s terorismem a totalitními režimy, které je mohou reprezentovat, vnímáme jako hrozbu 

pro naši bezpečnost a pro hodnoty naší demokratické společnosti.  

Podporujeme hlubší spolupráci tajných služeb a bezpečnostních agentur na úrovni 

Evropské unie a vzájemnou výměnu jejich informací.  

Nechceme a nebudeme se uchylovat k populistickým, krátkozrakým, líbivým 

a nereálným řešením či ke strašení, jak činí ti, pro které se problematika terorismu 

a extremismu rovná problematice migrace. Prioritou Evropské unie by mělo být řešení 

problému v oblasti vzniku, a tedy i systematická práce na demontáži totalitních 

a dalších nedemokratických režimů, které mohou mít silný podíl na vzniku migračních 

vln. 

Evropskou unii vnímáme jako garanta bezpečnosti vůči Rusku, které v blízkosti hranic 

Evropské unie vede otevřenou válku proti Ukrajině.  
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2. Blok 
Liberálně-konzervativní řešení domácích politických výzev 21. století 

Školství a sport 

Školství je cestou ke vzdělané a otevřené společnosti. Kromě debaty nad významem 

všech stupňů školní výchovy vnímáme jako problém absenci systematického 

občanského vzdělávání, které je nutno prohloubit. Pod tématem občanského 

vzdělávání vnímáme celý široký záběr od kultury a historie, extremismu, lidských práv 

a nedemokratických režimů. Občanské vzdělávání je nutno koncepčně prohloubit 

a sjednotit u jednotlivých typů škol.  

Pedagog si rozhodně zaslouží být jedním z nejlépe placených státních zaměstnanců 

v celé zemi. Český učitel bere v rámci EU druhou nejmenší mzdu, hned po Estonsku. 

Učitel, který nebude kvalitně ohodnocen, nemá motivaci předávat studentovi něco 

navíc. Měl by být průvodcem dění a měl by se aktivně vzdělávat na různých 

workshopech apod. 

Ředitele vnímáme jako hlavní garanty kvality výuky a výběru pedagogů. Proto by se 

k nim mělo přistupovat jako k manažerům, a to i v oblasti výše odměn.  

Učební plán považujeme za zastaralý a je nutno jej modernizovat. Český vzdělávací 

systém je dlouhodobě na stejné čáře, je nutné, aby šel s dobou dopředu. Podstatné je 

zvýšení mediální gramotnosti a více prostoru pro moderní dějiny v dějepisu. Výuka by 

měla být více interaktivní, což umožňují již dnešní osnovy. K tomuto stylu výuky 

chceme pedagogy motivovat lepším finančním ohodnocením a dalším vzděláváním. 

Výuku bychom chtěli přiblížit finskému modelu.  

Přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia by neměly být jednotné. 

Alespoň jedna třetina studentů středních škol by měla mít možnost absolvovat 

stipendijní výměnný pobyt v zahraničí. Student se zrealizuje v oblasti jazykové, 

ale také v sociální. Pozná novou kulturu, vytvoří si nové vazby. 

V rámci základního a středního školství by mělo dojít k rozšíření výuky v anglickém 

jazyce.  

Studentské parlamenty na středních školách vnímáme jako velmi přínosné. Všem 

studentům by mělo být umožněno založit si ve své škole studentský parlament. 

Studentský parlament zvyšuje participaci studentů na dění ve škole, umožňuje jim 

spolurozhodování a ukazuje jim, jak funguje demokratický parlamentní systém.  

Podporujeme projekt studentských voleb, který vnímáme jako další nástroj 

občanského vzdělávání a možnosti participace studentů.  
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Považujeme za nutné podrobit diskusi otázky inklusivního vzdělání. Jsou nutná 

odborná proškolení pedagogů, pedagog nesmí být postaven státem před inkluzi, jako 

před hotovou věc. S pedagogy se musí pracovat v rámci různých workshopů 

či odborných školení, aby byli schopni sami pracovat v přítomnosti inklusivního dítěte. 

Zároveň by na asistenty inklusivních dětí měly být uplatněny standardy pro minimální 

úroveň schopností a dovedností, kterými by měli disponovat.  

Jako problém vnímáme absenci samostatného ministerstva sportu. V horizontu 

několika let podporujeme vytvoření takového ministerstva.  

Chybí motivační koncepce pro trenéry, kteří jsou špatně ohodnoceni a je jich 

nedostatečné množství. Zastaralá je i celková koncepce tělesné výchovy. 

Na základních a středních školách chybí motivační prvky, díky kterým by děti tělesná 

výchova zaujala. Na základních školách by měla zůstat zachována gymnastika a další 

aktivity, které vedou ke zdravému rozvoji pohybového aparátu dítěte. Na středních 

školách by si měli žáci vybírat jednotlivé disciplíny v rámci povinně volitelného 

tělocviku, například míčové hry či gymnastiku.  

Důležité je soustředit se na transparentnost financování sportu a eliminaci takzvaných 

černých duší. Dotační politika by se měla zaměřit zejména na mládežnický sport.  

Za nutné vnímáme navázání mezinárodní spolupráce v rámci sdílení know-how 

a v rámci vzdělávání trenérů.  

V rámci financování sportu a prezentace jednotlivých sportovních odvětví musejí 

dostat větší prostor čeští paralympionici.  

Kultura a historie 

Kulturu a historii vnímáme jako jedny ze základních atributů, které utvářejí naši 

společnost. Historii netvoří jednotlivé letopočty a události, ale soubor historické 

zkušenosti.  

V kontextu „kdo se z vlastní historie nepoučí, je nucen ji opakovat“, považujeme 

za nutné vnímat historická pochybení a poučení z nich. Zároveň považujeme historii 

a její znalost za jeden z pilířů moderní společnosti.  

Jako důležité vnímáme navýšení finančních prostředků pro ministerstvo kultury, 

které je při jejich rozdělování opomíjeno. Nedostatek financí poté brzdí realizaci 

zajímavých projektů a má vliv na kvalitu a profesionalitu zaměstnanců v oblasti kultury 

a také na jejich platové ohodnocení.  

Je nutno hlouběji propracovat spojení mezi školami a dalšími vzdělávacími institucemi, 

jako jsou například muzea či knihovny. Návštěva takovýchto zařízení by měla 

podporovat zájem dětí o výuku. Muzea a další instituce by měly být školám partnery 

ve výuce.  
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Extremismus 

V současnosti se Česká republika potýká s vlnou rádoby vlasteneckého extremismu. 

Úkolem státu a politických stran není strašit a vytvářet atmosféru, která může 

vyhrocovat střet nad neexistujícím problémem. Úkolem demokratických politických 

stran a institucí musí být snaha o uklidnění celospolečenského napětí a neuchylování 

se k zjednodušením a populismu.  

V oblasti extremismus a jeho prevenci je nutné dbát na mediální výchovu, omezení 

webů s fake news a dezinformacemi. 

Totalitní režimy 

Demokracii a svobodu vnímáme jako nejvyšší a neodstranitelné atributy svébytné 

České republiky. Česká republika musí být v této podobě zachována i pro příští 

generace. 

Jako nebezpečí vnímáme plíživé a pozvolné osekávání svobod a nárůst kontroly 

ze strany státu.  

Česká republika si prožila vlastní historickou etapu totalitarismu. Vláda jedné strany 

ovlivnila životy několika generací lidí a ovlivňuje je dodnes. Není možné, abychom 

takovouto historickou zkušenost dovolili opakovat.  

Je zapotřebí více šířit demokratické hodnoty a připomínat historickou zkušenost 

s obdobím komunismu formou diskusí se studenty u nás i ve světě. Chceme zrůdnost 

období komunismu mladé generaci v České republice a také lidem v zahraničí, kteří 

s ní nemají historickou zkušenost, neustále připomínat. 

V kontextu občanského vzdávání je nutno připomínat novodobé české a světové 

dějiny. Výuka nemůže končit rokem 1945. Historické konotace musejí připomínat 

a historickou pravdu odhalovat příslušné instituce a stejně tak organizace, které 

mohou oslovit především mladou generaci.  

Základním předpokladem pro orientaci v této problematice je zlepšení výuky 

již od základní školy - možnost dozvědět se o totalitních režimech 20. století 

i na ostatních příkladech ve světě. 
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SEKCE VEŘEJNÉ FINANCE 

1. Blok 

Budoucí podoba EU, role střední Evropy v integračním procesu 

Euro  

Podporujeme přijetí eura.  

Vstup do eurozóny přinese výhody pro všechny - jak pro podniky (díky eliminaci 

kurzového rizika a transakčních nákladů), tak pro obyvatele (cestování 

bez směňování). To bude znamenat usnadnění zahraničního obchodu, příliv nových 

investic a následný růst celé ekonomiky, tedy i zvýšení životní úrovně obyvatel.  

Uvědomujeme si ale makroekonomická rizika společné měny spojená se vzdáním se 

nástrojů monetární politiky, včetně nastavování úrokových sazeb, a to zejména 

s ohledem na strukturální rozdílnost jednotlivých národních ekonomik. Je proto nutné 

pracovat na lepší koordinaci fiskálních politik jednotlivých zemí na úrovni EU.  

Domníváme se, že se musí trvat na striktním dodržování pravidel fiskální 

zodpovědnosti.  

Z celkového pohledu vnímáme přijetí eura i jako politické rozhodnutí, které podpoří 

naše směřování do jádra EU. 

Daňová harmonizace  

Podporujeme společný postup států EU vůči daňovým rájům a nadnárodním 

společnostem, které pomocí tzv. převodních cen přesouvají své zisky do zemí s nižší 

daňovou zátěží. 

Hlubší harmonizaci v rámci EU podporujeme zejména v oblasti základu daně z příjmů 

právnických osob. Důvodem je snížení administrativní náročnosti a zpřehlednění 

daňového systému. Proto podporujeme zavedení konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob. 

Vzhledem k odlišnostem v sociálním systému a struktuře výdajů jednotlivých států 

jsme přesvědčeni, že určitá míra autonomie v oblasti zdanění by měla zůstat v rukou 

jednotlivých národních států vzhledem k jejich kulturním a historickým reáliím. 
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2. Blok 
Liberálně-konzervativní řešení domácích politických výzev 21. století 

Fiskální politika  

Klademe důraz na dlouhodobě vyrovnané rozpočty. 

V době hospodářského růstu je nutné tvořit rozpočtové přebytky, které je možno 

následně využít v dobách recese. Za splnění této podmínky působí fiskální politika 

proticyklicky, jak by měla. Je nepřijatelné, aby se v době velkého hospodářského růstu 

tvořily deficitní rozpočty, o to více v případě, kdy k nim dochází vlivem zvyšování 

provozních a mandatorních výdajů státu.  

Je nutné hledat úspory na provozu státu a naopak klást důraz na investice. Zde vidíme 

těžiště zejména v podpoře investic do budování infrastruktury a dále do vědy, 

výzkumu, vývoje, inovací a školství, protože právě tyto oblasti jsou klíčem k tomu, aby 

česká ekonomika zachytila nastupující průmysl 4.0, zvýšila svoji konkurenceschopnost 

a posunula se výše v rámci globálních hodnotových řetězců - dosáhla ekonomiky s 

vyšší přidanou hodnotou a vyšší produktivitou práce.  

Rozpočtování  

Při sestavování rozpočtu podporujeme principy 3E - hospodárnosti, efektivnosti 

a účelnosti.  

Podporujeme posun způsobu tvorby rozpočtů od indexové metody k principům 

programově-výkonového rozpočtování a rozpočtování s nulovou bází. V současnosti 

používaná indexová metoda vychází z rozpočtu minulého roku, který se indexem 

navýší, což nezaručuje dodržování principů 3E. V případě nevyčerpání rozpočtu hrozí 

snížení prostředků pro příští rok, tudíž tato metoda motivuje k bezúčelnému plýtvání. 

Při metodě nulové báze je rozpočet sestavován tzv. na zelené louce podle 

programových cílů, přičemž případná úspora prostředků bude k dobru daného 

subjektu. 

Podporujeme větší využíti cost-benefit analýzy při vynakládání veřejných prostředků. 

Daně 

Podporujeme přesun od přímých daní k nepřímým (od daní z příjmů k daním 

ze spotřeby) při současném ohledu na dopad na ekonomicky nejohroženější skupiny 

obyvatel. 

Podporujeme snížení administrativní zátěže, zejména pro drobné podnikatele, 

například zavedením možnosti přihlásit se k paušální dani z příjmu. 
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Podpora podnikání  

Považujeme za vhodné zjednodušit proces zahájení podnikání a snížení 

administrativní zátěže pro všechny podnikající subjekty. 
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SEKCE ZAHRANIČNÍ VZTAHY 

1. Blok 

Budoucí podoba EU, role střední Evropy v integračním procesu 

Česká republika by se měla podle nás zařadit do tzv. „rychlého proudu“ Evropské unie 

(dále jen „EU“) a udělat patřičné kroky, jako jsou přijetí eura či přijetí fiskálních opatření. 

Členství v eurozóně, popř. v dalších budoucích integračních projektech, může spolu 

s aktivním a profesionálním vystupováním pomoci České republice, aby lépe prosadila 

své zájmy. Ty by pak, za předpokladu, že půjde o konstruktivní a kooperativní návrhy, 

mohly být mnohem lépe vyslyšeny než dnes. 

Současně vnímáme jako přínosnou vyšší míru demokratizace EU a přiblížení Unie 

jejím obyvatelům, čímž by se i v naší zemi mohla zvýšit důvěryhodnost EU a jejích 

institucí. Současně je však nutné rozhodovací procesy EU zefektivnit a zrychlit. Dále 

podporujeme aktivní debatu o sjednocení zahraniční a bezpečnostní politiky. 

EU v takovéto podobě by mohla členské země lépe zastupovat ve vztahu s ostatními 

světovými velmocemi a zvýšit akceschopnost a flexibilitu evropské politiky. 

Pro další progres v integračním procesu a pro jeho další potenciální rozšíření je nyní 

třeba, aby si unijní státy vymezily ta nejpalčivější témata, ve kterých budou hledat 

vhodná a efektivní společná řešení. Státy EU by se nyní měly zaměřit na to, co je 

spojuje, a ne na to, co je rozděluje, a zvýšit důraz na hodnoty a myšlenky, které stojí 

za projektem evropské integrace, spolupráce a partnerství. Evropská unie by mohla 

řešit méně oblastí, ale o to efektivněji pak ty podstatné. 

Za nejdůležitější společné téma považujeme lidská práva a mírovou spolupráci, což 

jsou nejvýznamnější hodnoty evropské integrace a její stavební kameny, díky tomuto 

úspěchu se ostatně EU stala držitelkou Nobelovy ceny míru. 

Je též potřeba zkvalitnit komunikaci a prezentaci evropských institucí směrem 

k občanům. Je třeba zvýšit povědomí občanů o fungování EU, a proto je nutné 

zjednodušit způsob, jak o něm informovat. K tomu slouží především školské instituce 

a média. Proto bychom rádi otevřeli diskusi o tom, jak evropskou problematiku 

zahrnout ve vyšší míře do školních osnov, jak zvýšit mediální zájem o evropské otázky. 

 Země V4 by neměly principiálně vždy vystupovat jako jeden blok, jelikož se jejich 

názory mohou lišit, což se také nyní velice často děje. Pro silnější hlas na půdě 

evropských institucí by měly jednotlivé země střední Evropy hledat spojence napříč 

celou unií, podle shody s jinými členy pro danou otázku. Při takovém postupu se jistě 

najdou témata, která - ať už z historických či geografických důvodů - budou mít státy 

V4 společná. Jakožto příklad můžeme uvést současnou kauzu ohledně dvojí kvality 

potravin. Podle nás by ale nemělo docházet k principiálnímu společnému odporu vůči 
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evropským politikám, ale ad hoc ke spolupráci při společných zájmech. V žádném 

případě nesmí dojít k naší izolaci. 

Při debatě o budoucí podobě EU je třeba také zmínit případné další rozšiřování. 

Domníváme se, že nejprve je třeba vyjasnit si další směřování evropské integrace mezi 

současnými členy. Po překlenutí současných rozporů je třeba se dále zaměřit na to, 

jak jsou kandidátské země na vstup připraveny. Celkově podporujeme další 

rozšiřování, ovšem za podmínky, že splní kandidátské země všechna potřebná kritéria, 

jelikož myšlenka evropské integrace i její realizace by měly být celoevropské. Proto si 

myslíme, že je třeba pokračovat v pomoci kandidátským zemím prostřednictvím 

sousedské politiky a podpůrných programů, podobně jako byl pro vlnu přijatých zemí 

z roku 2004 program Phare, ze kterého naše republika mnohé získala po stránce 

institucionální. 

Migrační krize 

Nejdramatičtější růst přílivu migrantů zažila Evropa během tzv. migrační krize hlavně 

po propuknutí arabského jara a následného konfliktu v Sýrii.  

Pro případné další podobné migrační krize je klíčový společný postup a větší 

spolupráce při jejím řešení. Krize ukázala, že ochrana evropských hranic je značně 

složitá a že by bylo vhodné přenést větší pravomoci na evropské instituce, které by pak 

mohly vykonat patřičné celoevropské kroky mnohem flexibilněji, než k tomu dojde 

skrze zdlouhavá jednání všech členů. Proto navrhujeme vyšší personální, materiální 

a finanční podporu agentuře Frontex, která je právě nástrojem společného řešení. 

Dalším velmi pozitivním krokem byla dohoda s Tureckem, která umožnila navracet 

nelegální migranty přicházející z Turecka zase zpět. Je proto potřeba snažit se vždy 

o podniknutí společných kroků k řešení krize s transitními zeměmi mimo EU. 

Důležité pro řešení příštích migračních krizi je začít je řešit již dnes. Ideálním postupem 

je jednat preventivně a efektivněji v místech, kde hrozí vznik epicentra příští migrační 

vlny. Za tato místa můžeme označit země Blízkého východu, Střední Asie, východní 

Evropy a velkou část afrického kontinentu. Proto navrhujeme kvalitnější a efektivnější 

rozvojovou a humanitární pomoc či spolupráci, díky níž bychom chtěli dosáhnout 

zlepšení životních podmínek v těchto rizikových oblastech a zabránit propuknutí 

případných migračních vln.   

Dále je třeba též harmonizovat legislativní ukotvení případných postupů, či sjednotit 

evropské legislativy v otázce řešení migračních krizí, ochrany evropských hranic 

a evropského prostoru. Za největší současný nedostatek pak bereme nefunkčnost 

návratové politiky. Řešením je vyšší připravenost, kvalitnější prevence, vyšší flexibilita 

a hlavně solidarita při společném sdílení zátěže. 

V České republice, na rozdíl od řady západních zemí, tvoří největší procento 

přistěhovalců z třetích zemí občané Ruska či Ukrajiny. Proto soudíme, že je třeba 



 
 

 24 

zlepšit náš přístup k této problematice. I zde hrozí, že se počty uprchlíků z Východu 

zvýší a že se i Česká republika může dostat do bodu, kdy bude potřebovat od ostatních 

zemí poskytnutí pomoci. Takováto situace může relativně velmi snadno nastat 

například při eskalaci konfliktu na Ukrajině. Nejen proto by Česká republika měla vždy 

aktivně pomáhat našim spojencům při řešení problémů, které jsou ostatně i našimi 

problémy.  

2. Blok 

Liberálně-konzervativní řešení domácích politických výzev 21. století 

Česká diplomacie a mezinárodní organizace 

Česká republika je bezpečnou a vyspělou zemí, součástí západního liberálního světa, 

pro nějž představují hlavní hodnoty lidská práva, demokracie a ústavnost. Z tohoto 

důvodu by měla bránit zachování jeho současné institucionální struktury opřené 

o mezinárodní organizace (dále jen „MO“), které mají zmíněné hodnoty ve svých 

základech. Pro středně velkou zemi, jakou je Česká republika, představují totiž právě 

mezinárodní organizace cestu k tomu, aby náš hlas mohl být slyšen i na globální úrovni 

a naše práva mohla být garantovaná, a to právě mezinárodními úmluvami. 

V posledních dekádách dochází k mocenskému vzestupu zemí, které se netají svou 

snahou revidovat podobu mezinárodního řádu, a proto je pro nás nezbytné 

se energičtěji a efektivněji zúčastnit života na platformách MO a adekvátně reagovat 

na tyto potenciální změny. Pokud se v budoucnu bude například jednat o reformě 

institucí OSN, je v našem bytostném zájmu, aby se Česká republika aktivně zapojila 

do těchto jednání, aby nás v takovéto debatě zastupovali ti nejlepší a aby instituce 

globálního vládnutí reflektovaly liberálně-demokratické hodnoty, na kterých je vystavěn 

náš stát. 

Česká republika proto musí do pozic v těchto organizacích vysílat své nejlepší 

diplomaty, kteří budou díky svým zkušenostem a znalostem schopni prezentovat naše 

zájmy odpovídajícím způsobem. Jen tak se budeme moci podílet na debatě o řešení 

problémů, které lze v dnešním globalizovaném světě odstranit jen a pouze na globální 

úrovni. Pro naši zem by bylo výhodné vybrat pro nás nejbližší či nejpalčivější otázky 

a na tyto se úžeji zaměřit. Zde by se měl podle nás využít odkaz Václava Havla a v naší 

zahraniční politice znovu nastolit téma humanismu. A proto se zcela očividně nabízí, 

aby se jednou z klíčových oblastí našeho zájmu na půdě mezinárodních organizací 

stala lidská práva - právě při jejich porušování bychom měli být zemí s pevným 

a jasným postojem stavícím se proti. 

Jsme hrdí, že Česká republika, jakožto evropská liberální demokracie, může být 

členem exkluzivních klubů, jako je EU, NATO či OECD. Zde bychom si měli jako náš 

primární cíl stanovit, že se budeme snažit být co nejaktivnější a co nejefektivněji využít 

naši pozici k zlepšení dodržování lidských práv a k vyšší míře spolupráce. 
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Jsme přesvědčeni, že v současné době nejsme v těchto organizacích dostatečně 

zastoupeni. Pro zlepšení stávajících poměrů je třeba zvýšit informovanost našich 

občanů o činnosti MO a zajistit vysílání profesionálních a kvalifikovaných 

reprezentantů. Je proto potřeba zkvalitnit přípravné a vzdělávací programy, zajistit 

rozvoj institucí, jakou je diplomatická akademie, nabídnout širší možnosti stáží pro 

studenty, vyšší platové ohodnocení a vyšší prolnutí akademických a praktických 

znalostí studentů těchto oborů. Na tento fakt je bohužel v současné době často 

zapomínáno, pozice v MO bývají často využívány jako tzv. trafiky, kam se dostanou 

lidé pouze kvůli konexím, nikoliv však kvůli svým schopnostem a znalostem.  

Bezpečnostní politika České republiky 

Členství v Severoatlantické alianci je pro nás největší zárukou bezpečnosti a i díky 

tomuto členství patříme mezi nejbezpečnější země na světě. Shodujeme se, 

že absolutní prioritou musí být zvýšení výdajů na naši obranu minimálně na 2 % HDP. 

Česká republika tím jednak dodrží svůj závazek vůči spojencům, ale především se 

začne zodpovědně starat o svou bezpečnost. Zvýšením výdajů dosáhneme lepšího 

materiálního vybavení, kvalitnějšího personálního obsazení a větší možnost zapojení 

se do společných bezpečnostních aktivit. 

Podporujeme prolínání vybraných národních složek, což do budoucna povede 

ke zlepšení naší společné obrany. Příkladem by mohla být například společná ochrana 

leteckého prostoru, společné cvičení a sdílení vojenského materiálu s našimi sousedy 

a spojenci.  

Pro obranu našich ekonomických zájmů je třeba vyhodnocovat bezpečnostní rozměr 

zahraničních investic. To se může týkat například protiruských sankcí či špionážní 

činnosti Ruské federace a Čínské lidové republiky proti České republice. Proto ČR 

musí vždy vyhodnocovat bezpečnostní rozměr zahraničních investic a nesmí například 

schválit ruskou účast na dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Takováto strategická 

odvětví se v žádném případě nesmí dostat do sféry vlivu jakýchkoli podobně 

smýšlejících zemí. Stejně rizikový je vliv těchto velmocí na naše čelní představitele 

a jejich okolí. K prevenci těchto hrozeb by dále pomohla i lepší ochrana utajovaných 

informací. 

S tím úzce souvisí téma kontrašpionáže. Zde je potřeba omezit administrativně-

technický a diplomatický personál u subjektů, které jsou na základě závěrů BIS 

podezřelé ze špionáže. Jako příklad může posloužit množství ruských občanů, 

chráněných diplomatickou imunitou, kteří působí v České republice. Doporučujeme 

navýšit finanční zdroje a personální kapacity informačních služeb, jelikož nejde 

o ochranu pouze našich zájmů, ale i o zvýšení bezpečnosti našich partnerů, se kterými 

sdílíme tyto zájmy a informace a v konečném důsledku o jejich důvěru v nás. 

V příštích letech lze také očekávat nárůst hrozby terorismu a radikalismu. K podobné 

eskalaci může dojít po zničení Daeš a návratu jeho bojovníků do Evropy. Další hrozbou 
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je nárůst domácího politického extrémismu. Zde je třeba důsledná spolupráce 

s partnerskými státy a koordinace práce informačních služeb, a to například v rámci 

evropského protiteroristického centra či Europolu.  

Doporučujeme proto reflektovat v daleko větší míře než dosud závěry a výroční zprávy 

BIS a dalších informačních služeb ČR. 

 Jako největší současnou hrozbu nejen pro naši, ale i pro celoevropskou bezpečnou 

budoucnost hodnotíme jednoznačně Rusko. To proti evropským zemím dnes beze vší 

pochybnosti vede hybridní válku. Jde o systémový problém, jehož plný rozsah 

nemůžeme ani odhadnout. Je důležité si toto přiznat a začít toto nebezpečí aktivně 

řešit. Základním opatřením je informování společnosti o stávajícím konfliktu 

a kooperace bezpečnostních složek ČR. V rámci prevence je třeba klást důraz 

na kybernetickou bezpečnost, prevenci špionáže, prevenci propagandy a šíření 

dezinformací. Měli bychom též upozorňovat na rizika antisystémových hnutí, proudů 

a projektů a potřebu vyšší kontroly jejich financování, účelu, vazeb apod. Cílem těchto 

subjektů bývá vystoupení z EU, jehož dosažením by se výrazně zvýšila či vznikla další 

nová bezpečnostní rizika. Této otázce je třeba věnovat plnou pozornost. 
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SEKCE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Naší politikou a cílem je ctít principy udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí jako 

základní odpovědnosti vůči budoucím generacím. 

1. Blok 

Budoucí podoba EU, role střední Evropy v integračním procesu 

Cirkulární ekonomika 

Nepřehlédnutelnou oblastí životního prostředí, která má na zachování příznivého životního 

prostředí obrovský vliv, je odpovědné nakládání s odpady. V tomto ohledu jednoznačně 

podporujeme recyklaci odpadů. Stát by měl podporovat subjekty, které odpad třídí (finanční či 

jiné zvýhodnění). 

Stát by měl podporovat takové firmy (finanční či jiné zvýhodnění), které vyrábí „ekologické“ 

výrobky, tzn. takové, které jsou trvanlivé, jednoduše opravitelné a recyklovatelné – důraz 

na tzv. „ekodesign“. Jsme pro nastartování spolupráce mezi obcemi a firmami, které se 

specializují na rozbor komunálního odpadu a tvorbu analýz, jak se dá komunální odpad dále 

využít a jak mu předcházet. 

Jsme si vědomi, že do určité míry je spalování odpadu nutnost, avšak prioritou zůstává 

důsledná recyklace a následné využití (otázka do budoucna, jak nejlépe nastavit podmínky 

pro spalování odpadů). 

Každá obec by měla mít k dispozici všechny dostupné kontejnery na třídění odpadu, a to nejen 

papír, sklo, plast, ale také olej, bioodpad, elektroodpad apod. Podporujeme „bezobalové“ 

obchody. A v neposlední řadě podporujeme šíření osvěty v této oblasti zejména na školách 

a u široké veřejnosti. 

Obnovitelné zdroje energie 

Celosvětový trend je přechod od uhelných elektráren k navyšování podílu obnovitelných 

zdrojů, Česká republika by neměla být výjimkou. Jsme pro racionální rozvržení obnovitelných 

zdrojů v české krajině s ohledem na větrné, sluneční a vodní podmínky. Je nám však jasné, 

že ČR nemůže být soběstačná pouze z obnovitelných zdrojů, proto jsme i pro podporu jaderné 

energie.  

Jednoznačně podporujeme aktuálně v Evropském parlamentu diskutovaný „Winterpackage“, 

který má za cíl energetickou reformu v souvislosti s maximálním využitím obnovitelných zdrojů 

energie. Jsme otevřeni ke všem krokům, které povedou k cenově dostupné energii pro 

podnikatele a domácnosti.  
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2. Blok 
Liberálně-konzervativní řešení domácích politických výzev 21. století 

Problematika zemědělství 

Podporujeme šetrné zemědělství, které kladně působí na životní prostředí a život na venkově. 

Jsme pro postupný útlum podpory průmyslových biopaliv. Na polích mají růst plodiny potřebné 

k potravinářskému průmyslu, a ne jako palivo do bioplynových stanic a bionafty. Do polí by se 

místo umělých hnojiv měla vrátit organická hmota. Podporujeme model dnešních ekofarem. 

Pokud budeme podporovat nákupy farmářských výrobků, je zde velká šance na změnu. 

Dotačně by měly být zvýhodněny malé rodinné farmy před velkými agrárními podniky. Malé 

farmy hospodaří na svých polích zodpovědněji a udržitelněji než jejich velcí konkurenti. 

V zájmu České republiky je zastavit propad živočišné výroby. Živočišná výroba hraje velkou 

roli jak v potravinářském průmyslu, tak i v produkci organické hmoty. 

Chceme dotačně podpořit zaměstnanost v zemědělském sektoru, který do budoucna bude 

bojovat se vzrůstajícím nedostatkem pracovních sil. Dále si myslíme, že do vzdělávání 

a výzkumu v oblasti zemědělství by mělo proudit větší množství peněz. Také podporujeme 

zintenzivněním praktické výuky. 

Problematika sucha 

Podporujeme zvyšování odolnosti krajiny vůči klimatickým změnám, zejména suchu.  

Česká republika má jedny z největších polních lánů v Evropě. Tyto velké lány nedokáží zadržet 

tolik vody, kvůli absenci remízků a mezí. Rozlohy polí by se měly zmenšit. Dle našich představ 

bychom mohli dotačně zvýhodnit zemědělce, kteří obhospodařují menší pole. 

Za posledních 60 let z České republiky zmizelo díky odvodnění a vysušení 950 ha mokřadů 

a mnoho rybničních ploch. Tyto vodní plochy hrají nemalou roli v zadržování vody v krajině. 

Smíšené lesy dokáží zadržet více vody než monokulturní jehličnaté lesy, měly by proto být 

podporovány. 

Domníváme se, že by měly být finančně podporovány skupiny, které se snaží tento ráz krajiny 

vrátit zpět. Mezi tyto skupiny patří organizace ochránců přírody, ale také některé obce 

nebo dokonce zemědělci.  

Stát by se měl zasloužit o vracení narovnaných toků do jejich původních koryt tam, kde je to 

možné. Jde především o malé lokální toky, kde bývá možnost obnovit také nivní oblast. 

Toto opatření pomůže jak v boji proti suchu, tak i v boji proti povodním. Takovéto přestavby 

v dnešní době dělají některá města nebo Lesy ČR. 
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