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Naším hlavním úkolem je prosazování programu Realistů. Dává 
šanci na lepší život pracovitým lidem, kteří se o sobě nebojí 
rozhodovat. Zdůrazňujeme osobní odpovědnost svobodného 
jedince za vlastní osud, myslíme ale i na ty, kdo neměli tolik 
životního štěstí. Také oni jsou důležitou součástí našich životů, 
našich rodin, jsou jedni z nás. Na našem společném úsilí závisí 
bezpečná a úspěšná budoucnost našeho národa.

Úvodní slovo

Petr Robejšek 
mentor a zakladatel realistů

Na následujících řádcích se seznámíte s volebním programem 
Realistů. 
Můj hlavní programový bod, a tedy programový bod Realistů, 
zmíním již zde. Slib plnit sliby. Máme metodiku a řád, díky kterému 
vznikl náš program „33 realistických kroků vpřed“. Muzeální strany 
jsou zvyklé na prosazování svých slibů zapomenout v okamžiku, 
kdy se uzavřou volební místnosti, Realisté se svých cílů výměnou 
za pozice rozhodně nevzdají. To je náš program. 
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národní zájem

PREAMBULE – Donedávna panovala představa, že globalizace povede k zániku národních států. Zdá se 
však, že právě globalizace vyprovokovala vůli národních celků k přežití a oživila jejich nezastupitelné funkce 
při hledání cest k dosahování blahobytu a k zajišťování bezpečnosti. Význam národního státu roste také  
s poklesem prestiže a výkonnosti nadnárodních organizací. Ve srovnání s jejich opakovaným selháním má 
národně zaměřená politika větší šance na úspěch. Národní reprezentace může díky společnému jazyku, 
historii, tradicím a potřebám formulovat politiku přiměřenou stavu, ve kterém se země právě nalézá. Realisté 
považují národní cítění a lásku k vlasti za nejvyšší občanské ctnosti. Pojem národní hrdost a vlastenectví se 
musí vrátit do našich slovníků. Realisté rovněž kladou důraz na suverenitu našeho státu v tradičním pojetí  
a na svrchovanost naší ústavy jako nejvyšší právní normy, jejíž postavení nesmí být ničím zpochybněno ani 
ohroženo.

1. národní princip do Ústavy čr a zakotvení její nadřazenosti nad mezinárodními smlouvami

klíčová změna – Tyto formálně drobné, ale svým významem podstatné ústavní změny zakotví do našeho 
právního řádu nesmírně důležité principy, jimiž by se měla řídit domácí i zahraniční politika a od nichž by se 
měla odvíjet veškerá zásadní rozhodnutí. 

co uděláme – Chceme docílit ústavního sepětí národního a občanského principu doplněním ustanovení, 
které stanoví, že Česká republika je vlastí příslušníků českého národa a příslušníků národnostních skupin. Vztah 
mezi státem a všemi jeho obyvateli bude nadále vyjádřen formou státního občanství, tudíž nijak neovlivní 
postavení jiných národnostních skupin.
Realistům nejde jen o navrácení národního principu do ústavy, ale také o jasnou deklaraci, že naše ústava je 
nám nade vše. Lid je zdrojem veškeré moci, ústava je jejím základním zhmotněním a jako taková nemůže 
být „podřízena“ mezinárodním smlouvám, tedy ani evropskému právu. Proto ji doplníme o ustanovení, že 
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než ústavní zákon, použije se ústavní zákon. 

proč je to důležité – Český národ je základním stavebním kamenem naší společnosti a národní cítění je 
klíčový prvek stmelující naši společnost, především v těžkých dobách. Dnešní atmosféra politické korektnosti 
má však tendence národní prvek potlačovat jako cosi nežádoucího nebo jej dokonce hanět. Ani naše ústava, 
na rozdíl od okolních zemí, národní prvek neobsahuje, opomíjí jeho existenci a nechápe jej jako státotvorný 
prvek. 
Realisté také kladou důraz na suverenitu našeho státu v jejím tradičním pojetí a na svrchovanost Ústavy ČR 
jako nejvyšší právní normy. Podle jejího stávajícího znění Česká republika dodržuje závazky, které pro ni 
vyplývají z mezinárodního práva. To je v pořádku. Avšak je nutné jasně stanovit, že v případě rozporu mezi 
ústavními zákony a mezinárodními smlouvami platí ústavní zákony. To musí být nezpochybnitelné. 

2. národní zájem jako určující pravidlo české zahraniční politiky a našich vztahů s eu 

klíčová změna – Změníme posuzování důležitosti zahraničně-politických témat a výběr opatření k jejich 
řešení. Aktér naší velikosti by měl své vždy omezené prostředky nasadit pouze tehdy, když daný cíl patří k jeho 
akutním prioritám a je zároveň vlastními silami měřitelně ovlivnitelný. Každé zahraničně-politické rozhodnutí 
musí být poměřováno dvěma jednoduchými měřítky – Jsme schopni danou věc ovlivnit? A je (nebo není) to 
dobré pro Českou republiku? 

co uděláme – Prosadíme realistické pojetí české zahraniční politiky a vztahy k EU. Realisté oprostí přístup 
k zahraniční politice od bezobsažných floskulí jako „vědomí povinnosti vůči druhým“, nebo „euroatlantická 
civilizace“. Budeme trvat na tom, že hodnoty jako humanismus, racionalismus, sekularismus, lidská práva, 
solidarita a podobné samy o sobě nedokáží zabezpečit prostor pro své uplatňování. Tyto a další hodnoty 
lze uplatňovat teprve na základě bezpečnosti a ekonomické prosperity národního státu. Budeme trvat na 
tom, že užitečnost zahraniční politiky jako služby národním zájmům nespočívá v jejím souladu s názorovým 
mainstreamem právě panujícím ve světě. 

proč je to důležité – Česká republika je jedinečný sociální útvar s jedinečnými problémy, ale  
i specifickými možnostmi je řešit. Použitelnost nadnárodních řešení musíme vždy zvažovat, ale rozhodně 
ne považovat je automaticky za nejsprávnější. Ostatní státy se snaží, abychom jednali v jejich zájmu. Někdy 
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se tomu nemůžeme ubránit, ale zároveň musíme udělat všechno proto, abychom ustoupili co nejméně  
a vyrovnali ústupek ziskem jinde. Správnost národní perspektivy jako pravidla zahraniční politiky a našich vztahů 
k EU podporuje opakovaně ověřená zkušenost, že se vlastní vláda postará o potřeby národa bezprostředněji  
a účelněji než nadnárodní entity, a to i přesto, že její síly jsou omezené. Orientace na národní zájem je tedy 
optimální nástroj k tomu, jak lokalizovat vhodné cíle a zvolit účelné prostředky k jejich dosažení. 

3. lidové veto jako pojistka umožňující odmítnout nechtěné zákony většinou voličů 

klíčová změna – Jedná se o snadný způsob, jak zabránit realizaci hloupých či jinak nežádoucích 
politických myšlenek v okamžiku, kdy se veřejnost v odporu proti nim dokáže sama sjednotit a odpor projevit. 
Limity musí být nastaveny tak, aby bylo toto opatření reálně dostupné, ale současně aby nebylo nadužíváno 
a zneužíváno. 

co uděláme – K iniciaci lidového veta by bylo třeba sesbírat určitý počet hlasů. V ten okamžik by došlo 
k odložení účinnosti příslušného zákona, a to až do okamžiku rozhodnutí ve všelidovém hlasování. Pro 
zamítnutí zákona by musela být splněna podmínka dostatečné účasti a proti zákonu by se musela v hlasování 
vyjádřit většina zúčastněných. Pokud by nebyly podmínky pro zamítnutí splněny, nabyl by zákon účinnosti. 
Podobně jako u referend v některých zemích by nebylo možné hlasovat například o změnách ústavy nebo 
o určení výše daňových sazeb. 

proč je to důležité – Dle ústavy je zdrojem veškeré státní moci lid a naše ústava připouští, aby lid 
vykonával státní moc přímo. Zavádění prvků přímé demokracie je žádoucím způsobem jak zapojit občany 
do rozhodování ve státě a zvýšit jejich zájem o věci veřejné. Projevem přímé demokracie může být také tzv. 
lidové veto, tj. právo občanů odmítnout takovou regulaci, proti které se vzepne výrazný společenský odpor. 
V případě, že lidé zákon ve všelidovém hlasování odmítnou, je celý zrušen.
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bezpečnost

PREAMBULE – Způsob boje, a to již od úrovně teroristických ohrožení, určuje vždy ten, který má nižší morální 
standardy. Tuto nesouměrnost je radno respektovat. Mimo jiné totiž znamená, že bojovat je třeba v první 
řadě účelně a všemi dostupnými prostředky. To platí pro stát i pro jednotlivce. Když nejsme ochotni bojovat 
účelně, nemá smysl bojovat vůbec. Bezpečnostní politika malého státu by se měla soustředit na ta ohrožení, 
která jsou pravděpodobnější než ostatní a která dokáže skutečně měřitelně ovlivnit. Všechna ostatní rizika 
bychom sice měli pečlivě sledovat, ale neplýtvat na ně zbytečně silami. 
Realisté jsou si vědomi, že s plněním závazků ze strany našich spojenců máme jednoznačné historické 
zkušenosti. Přesto je správné ctít kolektivní smlouvy a plnit vlastní mezinárodní závazky, zejména investovat 
2 % našeho HDP do obrany. Spoléhat ale musíme především sami na sebe. Realisté vědí, že každý stát musí 
zajišťovat svou bezpečnost v první řadě vlastními silami. Proto je podle nás nezbytné posilovat profesionální 
armádu i policii a podporovat domácí obranný průmysl. Především je však nutné posílit naši obranyschopnost 
o kvalitně vycvičené občany, vyzbrojené pro případ nutnosti řešení nejrůznějších krizí. 

1. povinný tříměsíční vojenský výcvik pro muže

klíčová změna – Zavedení základního vojenského výcviku je klíčová změna, která při minimálním zatížení 
jednotlivce posílí schopnosti celé generace bránit v případě ohrožení svoji zem a současně naučí jednotlivce 
bránit sebe, svou rodinu a okolí v kritických situacích. Nejenže zdokonalí návyky, schopnosti a fyzickou kondici 
mladé populace, ale vrátí českému národu jeho sebevědomí a odhodlání bránit své národní zájmy. 

co uděláme – Právě za tímto účelem chtějí Realisté zavést základní vojenský výcvik, který bude trvat  
3 měsíce, bude povinný pro muže a dobrovolný pro ženy. Výcvik bude založen na stávajícím výcviku armádních 
záloh a rozšířen o nácvik modelových situací. Absolvent výcviku splní podmínky odborné způsobilosti pro 
získání zbrojního průkazu, bude mít výhodu při konkurzech na pozice ve veřejné správě a řadu dalších výhod. 
Vojenský výcvik bude probíhat intenzivně, ale v relativní blízkosti bydliště; na víkend se budou moci účastníci 
výcviku vracet domů. Kdo službu v armádě se zbraní z přesvědčení odmítne, bude moci absolvovat alternativní 
formy veřejně prospěšné služby. 

proč je to důležité – Jelikož se bezpečnostní situace ve světě a zejména v Evropě zhoršuje, nemůžeme 
nadále spoléhat pouze na kolektivní ochranu v rámci NATO, ale musíme budovat pevnou základnu 
obranyschopného obyvatelstva dříve, než nastane stav ohrožení státu či dokonce válečný stav. Obdobný 
postup v současnosti zavádí či obnovují i další evropské země.

2. naprosté odmítnutí nelegální migrace

klíčová změna – Důslednou kontrolou vnějších hranic předejdeme většině potenciálních problémů 
spojených s masivním příchodem osob z jiných kultur či jinak rizikových oblastí. Přísná výběrová a integrační 
kritéria, omezená sociální podpora a především princip nulové tolerance ilegální migrace sníží atraktivitu České 
republiky jako cílové destinace již v samotném počátku a dopředu odradí většinu nežádoucích migrantů. 

co uděláme – Je nezbytné zastavit migrační vlnu již na vnější (tedy schengenské) hranici. S ohledem 
na naše postavení uprostřed Evropy se ČR musí na této ostraze aktivně nebo alespoň finančně podílet. 
V České republice samotné však musí platit princip nulové tolerance vůči ilegální migraci. Pašeráky lidí je 
třeba exemplárně trestat. Také je nezbytné učinit všechno pro to, aby české bezpečnostní složky mohly  
v případě potřeby efektivně kontrolovat naše hranice. K tomu musíme použít všechny dostupné síly  
a technické prostředky. Pokud se rozhodneme uprchlíky přijmout, musí se zcela přizpůsobit našim pravidlům, 
především v oblasti jazykového vzdělání, sociálního začlenění a pracovního zapojení. 

proč je to důležité – Jak se ukazuje v jiných evropských zemích, neřízená masová migrace s sebou 
nese značná bezpečnostní a sociální rizika, jímž už nejsou jejich úřady ani bezpečnostní složky schopné čelit. 
Na prvním místě v imigrační politice musí být vždy zájmy občanů ČR, až na druhém místě snaha pomoci 
cizím státním příslušníkům. Stát se musí v první řadě postarat o bezpečnost a blahobyt svých občanů, teprve 
pak může myslet na situaci v dalších zemích. Aby mohl náš stát vykonávat efektivně svou moc a vymáhat 
dodržování práva na svém území, musí je mít pevně pod kontrolou. Nezbytnou podmínkou je schopnost 
kontrolovat hranice a zabezpečit, aby na území České republiky nevstupovali cizinci nelegálně.
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3. Ústavní právo vlastnit zbraň a právo použít ji k obraně ve svém obydlí

klíčová změna – Ukotvením těchto práv dosáhneme snadno a rychle zásadní psychologické změny  
v uvažování zločinců, kteří si budou vědomi, že každý občan, proti němuž se dopustí protiprávního jednání, 
může být ozbrojen, a vniknou-li někomu do obydlí, může být proti nim legálně použita zbraň. Současně tím 
posílíme sebevědomí a právní postavení obětí, které se nebudou bát své zákonem chráněné zájmy hájit. 

co uděláme – Realisté nepřipustí odzbrojení českých občanů a budou proti těmto snahám bojovat i za 
cenu žalob ze strany EU. Občanské právo vlastnit zbraň chceme proto ukotvit přímo do Listiny základních 
práv a svobod. Běžná legislativa bude nadále upravovat, za jakých okolností je občan oprávněn zbraň držet 
a použít. Právo použít zbraň k ochraně života, zdraví a majetku chceme rozšířit podle slovenského modelu 
a doplnit do trestního zákona ustanovení, že “Za použití zbraně v souladu se zákonem se považuje také její 
použití proti jinému ve svém obydlí na ochranu života, zdraví anebo majetku, pokud osoba do obydlí vnikne 
neoprávněně anebo v něm neoprávněně setrvá. To neplatí, pokud přitom byla jinému úmyslně způsobena 
smrt.” 

proč je to důležité – Ve vyspělých zemích jako USA nebo Švýcarsko je právo vlastnit a držet zbraň 
základní pojistkou proti snahám změnit fungující demokratické zřízení. Tendenci odzbrojovat obyvatelstvo 
měly vždy totalitní režimy, které měly strach z vlastních občanů a upevňovaly si tím svou absolutní moc. 
Je frustrující, že podobnou snahu nyní projevuje EU, a to pod zcela absurdní záminkou boje s terorem. 
Důsledkem bude, že zločinci si k nelegálně pořízeným zbraním cestu najdou, zatímco lidem zůstanou  
k obraně jen prázdné ruce. Česká legislativa upravující držení zbraní je přitom jedna z nejlepších na světě. 
Chraňme ji a nedopusťme změnu. 
Druhým aspektem je nepřijatelné postavení slušných občanů, kteří užijí zbraň k ochraně sebe, své rodiny 
nebo majetku. Dnešní legislativa způsobuje ohromnou nejistotu a občané mají oprávněnou obavu postavit 
se zločincům se zbraní v ruce, protože se tím vystavují riziku trestního stíhání a mnohaletých soudních 
tahanic. Pachatel trestného činu je díky tomu ve výhodnějším postavení než jeho oběť, protože s těmito 
obavami dopředu kalkuluje a ví, že slušný občan raději strpí útok, než by riskoval, že se obrana obrátí proti 
němu. To je nepřípustné.  
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právní stát

PREAMBULE – Stát nesmí nikomu překážet v cestě za jeho osobním štěstím a úspěchem. Musí se zdržet 
všech nadbytečných zásahů do našich životů a spíše nám odstraňovat zbytečné překážky než klást do cesty 
další. Realisté vědí, že nezbytnou protiváhou osobní odpovědnosti jedince je odpovědnost ve veřejné správě. 
Dalším důležitým pilířem fungujícího právního státu je nezávislá a nezkorumpovaná justice. S vymahatelností 
práva úzce souvisí také jeho srozumitelnost a přehlednost. Proto je potřeba odstraňovat zbytečné normy 
a nesmyslné regulace. Zjednodušení právního řádu posílí ve společnosti respekt k zákonům. Proto se 
Realisté intenzivně zabývají myšlenkami jak zlepšit fungování státu, ať už jde o výkon veřejné správy nebo 
justice. Proklestíme nepřehlednou džungli zákonů, snížíme byrokratickou zátěž, zrychlíme správní agendy 
a v neposlední řadě zlepšíme vymahatelnost práva a spravedlnosti. Jsme si vědomi, že změna zavedených 
pořádků zabere určitý čas a výsledky nebudou patrné ihned, ale začít se zkrátka musí. 

1. hmotná odpovědnost úředníků a povinnost státu vymáhat po nich škody

klíčová změna – Toto opatření změní od základu fungování celé veřejné správy. Ponese-li každý úředník 
odpovědnost za své rozhodnutí, bude ctít zákon a dobře si ohlídá všechny lhůty. Výrazně se tím omezí prostor 
pro korupci, protože úředníci nebudou tak snadno podléhat politikům a lobbistům. Navíc brzy odejdou ze 
státních služeb ti, kteří jsou si své neschopnosti vědomi, a ti, kteří opakovaně selžou. 

co uděláme – Prosadíme zákon, který stanoví plnou hmotnou odpovědnost zaměstnanců veřejné správy 
za škody, jež způsobí nesprávným úředním postupem, a zavedeme povinnost státu vzniklou škodu po 
odpovědných úřednících vymáhat. Kromě toho přehodnotíme všechny procesní předpisy, na jejichž základě 
se občané domáhají svých práv, a zjednodušíme je. Nejde jen o kompenzaci samotnou, ale především  
o to, aby nezákonný stav mohl být odstraněn a napraven snadno a rychle. Proti způsobení škody se může 
každý pojistit, takže odliv kvalitních úředníků nehrozí. Způsobí-li však škodu opakovaně, rozloučí se s ním 
zaměstnavatel sám anebo jej už nikdo nepojistí. 

proč je to důležité – Zaměstnanci veřejné správy způsobují škody za miliardy korun. Tyto škody jsou 
hrazeny z našich daní a rozpočtu chybujícího úřadu se zpravidla nedotknou, takže je mu naprosto jedno, 
zda nějakou škodu způsobil. Přitom za každým nezákonným úkonem veřejné moci najdeme konkrétního 
úředníka, který by za své selhání měl nést plnou osobní odpovědnost. Ale v praxi tomu tak není. Zaprvé 
zaměstnanci veřejné správy ručí za škody způsobené nesprávným úředním postupem jen do maximální výše 
4,5násobku svého platu, a tento strop platí i pro úředníky rozhodující o největších státních zakázkách. Právě  
v případě jejich pochybení mohou jít škody do stovek milionů, někdy i do miliard. V poměru ke škodám, které 
mohou způsobit, je jejich odpovědnost prakticky nulová. Zadruhé stát dnes nemá povinnost po úřednících 
škodu vymáhat. Může, ale nemusí, rozhodnutí závisí zcela na libovůli příslušného úřadu. Reálně se státu 
daří vymáhat po úřednících méně než 1 % způsobených škod. Občanům určil stát rozsah jejich povinností 
a porušení důsledně kontroluje a trestá. Podle Realistů má být ale vztah občanů a státu v rovnováze. Proto 
musí nést úřední aparát odpovědnost za svá selhání, především za porušování zákonů, nedodržování lhůt, 
ale i za nečinnost. 

2. zrušení dvou existujících norem za každou novou, která navíc nesmí navýšit náklady občanů

klíčová změna – Jde o snadno splnitelný slib, který bude mít okamžitý efekt – dnem voleb přestane růst 
počet platných norem a zastropuje se finanční zatížení občanů i podnikatelů. V dlouhodobém horizontu se 
naopak počet norem i náklady s nimi spojené sníží. 

co uděláme – Realisté přijmou dobrovolný politický závazek, že se po volbách budou vždy řídit pravidlem 
“1 za 2”. To znamená, že navrhneme-li jakoukoli novou regulaci, musíme současně splnit dvě podmínky:
1. Navrhneme zrušit dvě jiné regulace stejné právní síly, aby celkový počet právních norem se zavedením 
každého nového právního předpisu klesl. 
2. Celkové náklady občanů a podnikatelů vynaložené na splnění požadavků nové regulace nesmí být vyšší 
než náklady vynucené předchozími regulacemi. 

proč je to důležité – Neznalost zákona neomlouvá, ale v české legislativní džungli se dnes často 
nevyznají ani vystudovaní právníci, natož běžní občané a podnikatelé. Stát na nás chrlí jednu regulaci za druhou  
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a porušit nechtěně nějaký zákon nebo vyhlášku je až směšně jednoduché. Realisté proto předloží soubor 
zákonů a vyhlášek a seznam úřadů, které jsou podle nás zbytečné a lze je bez náhrady zrušit. Kromě toho 
jsme se inspirovali v některých vyspělých demokraciích, které zavedly systémová opatření regulující celkový 
počet norem a finanční náklady dotčených osob. Zavedením obdobných pravidel se počet norem sníží a náš 
právní řád se stane časem přehlednější a srozumitelnější.   

3. rychlejší soudní řízení a posílení nezávislosti soudů

klíčová změna – Uvedená opatření jsou politicky složitě prosaditelná, ale organizačně zvládnutelná  
a finančně nenákladná. Povedou k okamžitému posílení nezávislosti soudců a postupnému zkrácení 
průměrné délky soudních řízení. To sekundárně velmi pozitivně ovlivní celou řadu oblastí, od běžného života 
přes podnikání až po fungování státní správy. 

co uděláme – Realisté navrhují oddělení justice od ministerstva spravedlnosti a zřízení samosprávného 
soudního orgánu – Nejvyšší rady soudnictví, jako ústavně zakotveného reprezentativního orgánu moci 
soudní. Do základních pravomocí Nejvyšší rady soudnictví by mělo spadat především jmenování soudců, 
dohled nad jejich činností, disciplinární řízení, vyřizování stížností účastníků a správa soudnictví. Spolu s větší 
nezávislostí soudního stavu by měla být posílena také jeho odpovědnost za selhání a průtahy v řízení. Nejvyšší 
rada soudnictví by měla na fungování justice důsledně dohlížet a plně odpovídat za rychlost soudních řízení 
v České republice. Realisté současně navrhují zavedení systému podpory manažerských kompetencí soudců 
a urychlení postupu zavádění elektronizace justice.

proč je to důležité – Jedním ze základních pilířů demokracie je důsledné oddělení moci zákonodárné, 
výkonné a soudní. Přesto setrvává Česká republika již přes čtvrt století u modelu správy soudnictví 
prostřednictvím ministerstva spravedlnosti. Právě tento model se vyznačuje nejvyšší ingerencí politiků do 
nezávislosti justice. Proto jsou Realisté pro důslednější oddělení soudnictví od moci výkonné a pro zavedení 
plnohodnotné soudní samosprávy. Samotné soudnictví trpí také řadou nedostatků. Ve srovnání délky soudních 
řízení přešlapuje Česká republika až na 14. místě v rámci EU, přitom z hlediska počtu soudců se umisťujeme 
na 5. místě z 27 hodnocených zemí. Problém české justice tedy není nedostatek soudců, ale nevhodně 
nastavená struktura soudních okresů, špatná distribuce soudních řízení a nízká podpora manažerských 
kompetencí soudců a soudních funkcionářů.
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ekonomika

PREAMBULE – České vlády se ve své hospodářské politice opakovaně dopouštějí celé řady chyb, mezi 
které patří zejména pro-cykličnost, nevhodné nastavení daňového systému, vysoká cena práce, velký podíl 
mandatorních výdajů a dlouhodobě deficitní hospodaření. Katastrofou je také ztráta konkurenceschopnosti 
českých podnikatelů v důsledku dlouhodobého zvýhodňování velkých zahraničních investorů. Tento trend je 
třeba zvrátit a učinit z České republiky opět atraktivní místo k podnikání. Stát sám musí šetřit, ale systémově. 
Úspory na výdajové straně je nutno hledat na místech, která nedestabilizují ekonomiku a neomezují naši 
konkurenceschopnost. Ke zvýšení příjmů státního rozpočtu nevede zvyšování daní, ale naopak jejich 
snížení podněcující rozvoj podnikání, zjednodušení daňového systému a odbourávání zbytečné byrokracie, 
minimalizace dotací a výjimek narušujících konkurenční prostředí. Tato opatření vedou ke zvyšování produktivity 
práce a k tvorbě větší přidané hodnoty. Vládní výdaje mají směřovat zejména do oblastí, které posilují naši 
konkurenceschopnost. Vedle infrastruktury se jeví jako vhodné investovat především do vzdělávání, vědy, 
výzkumu a inovací. 

1. odmítnutí eura a tolerance zavádění lokálních měn 

klíčová změna – Odmítnutí eura je nekomplikované rozhodnutí dnes, kterým zabráníme velkým 
komplikacím v budoucnu. Pákovým efektem na úrovni eurozóny by bylo okamžité zmenšení eurozóny na 
státy, které unesou zátěž silné měny. 

co uděláme – Realisté budou trvat na tom, aby česká vláda vzala konečně na vědomí hospodářská fakta  
o stavu eurozóny, jednala nekompromisně podle nich a definitivně odmítla přijetí eura v jeho stávající podobě. 
Aktivní účast v tomto upadajícím projektu rozhodně není v národním zájmu České republiky. Realisté se 
budou v rámci EU zasazovat o redukci cílů unie na tu úroveň, kterou dokáže zvládnout, což platí i pro 
eurozónu. Jako smysluplné opatření na pozadí hrozící finanční krize budou Realisté naopak tolerovat vznik 
lokálních měn. 

proč je to důležité – Euro bylo deklarováno jako nástroj pro zlepšení hospodářského výkonu evropských 
ekonomik. Fakticky bylo zavedeno proto, aby učinilo evropskou integraci nezvratnou, spoutalo Německo  
v evropských strukturách a modernizovalo ekonomiky jižní Evropy. V průběhu let došlo k tomu, že původní 
nástroj se stal cílem. Evropská politika je nyní zaměřená na to, aby byla eurozóna ve svém současném složení 
zachována za každou cenu. Realisté odmítají přijetí eura dnes i v budoucnu, protože by to znamenalo užší 
spojení osudu naší vlasti s organizací, která již nyní bojuje o přežití. Pozitivní a podpůrnou roli mohou naopak 
sehrávat lokální měny, jako nástroj ekonomického rozvoje v regionech působících malých a středních 
podnikatelů. Lokální měny jsou rovněž preventivním opatřením pro případ kolapsu eura anebo světového 
finančního systému.

2. jedna daň (15% rovná daň a soubor dalších daňových opatření) 

klíčová změna – Jednoduché a nízké daně budou motivovat k větší ekonomické aktivitě, přivedou 
do ekonomiky více aktivních subjektů, sníží počet těch, kteří daně neplatí, optimalizují nebo se dokonce 
dopouštějí daňových podvodů. Střednědobě tak nižší daně povedou k vyšším příjmům státního rozpočtu. 

co uděláme – Realisté sníží daň z příjmů na 15 % pro fyzické i právnické osoby. U zaměstnanců bude 
daň z příjmu vypočítávána z hrubé mzdy. Zrušíme rovněž nespravedlivé dvojí zdanění (daň z dividendy)  
a solidární daň. Všechny ekonomicky aktivní subjekty budou mít nastavené rovné podmínky. Výjimku bude 
tvořit bankovnictví, které bylo zdaleka nejvíce dotovaným odvětvím, přičemž vyčištěné a sanované banky byly 
pod cenou prodány zahraničním vlastníkům. Za tuto velkorysost uhradí banky nad rámec daňové povinnosti 
tzv. příspěvek na stabilitu finančního systému. Půjde současně o jakousi formu předplatného za nutnost 
případné záchrany během budoucích finančních krizí. Výše uvedeného příspěvku musí činit minimálně rozdíl 
mezi stávající 19% sazbou a budoucí 15% rovnou daní. V zájmu stability daňového systému a příjmů státního 
rozpočtu ponechají Realisté výši nepřímých daní na stávající úrovni. 

proč je to důležité – Navzdory vládní propagandě není česká ekonomika v žádné převratné kondici. 
Její výkonnost víceméně zaostává za evropským i světovým průměrem. V rámci Evropy i světa přitom 
funguje mezinárodní daňová konkurence. Na světě neexistuje ani jedna ekonomika, která by zbohatla  
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s vysokou daňovou zátěží. Zřejmá je především tendence ke snižování sazeb daní z příjmu. V tomto kontextu 
je daňové zatížení českých podnikatelů příliš vysoké a rovněž náklady na práci jsou vzhledem k produktivitě 
české ekonomiky nemalé. Česká republika tak ztrácí konkurenceschopnost a snižuje se její atraktivita coby 
přitažlivého daňového domicilu. Naším národním zájmem jsou tedy nižší daně pro modernější a výkonnější 
ekonomiku. Nízké daně posilují chuť obyvatelstva podnikat a mají řadu dalších pozitivních efektů – přitahují 
zahraniční kapitál, snižují objem daňových optimalizací a kapitálu vyváděného do daňových rájů, zmenšují 
podíl šedé ekonomiky a ve střednědobém horizontu vedou k celkovému zvýšení produktivity a nárůstu 
daňových příjmů. Podnikatelům zůstane více peněz na investice a inovace, občanům zase na spotřebu, čímž 
stoupne výběr z nepřímých daní. 

3. rovné podmínky pro domácí podnikatele, konec zvýhodňování velkých zahraničních investorů

klíčová změna – Toto jednoduché opatření, které nic nestojí (daňoví poplatníci naopak ušetří, a to nejen 
na samotných pobídkách, ale také na jejich administraci), vytvoří příznivější prostředí pro rozvoj domácího 
nedotovaného kapitálu, který je klíčem k prosperitě naší země a jejích občanů. 

co uděláme – Realisté nebudou podporovat udělování investičních pobídek v žádné podobě, a to jak pro 
zahraniční, tak pro české firmy. Vytvoříme rovné konkurenční prostředí, které nabídne excelentní podmínky 
pro investice a podnikání, ale stejné pro všechny, ne jen pro vyvolené. 

proč je to důležité – Místo toho, aby byla Česká republika malým podnikatelským a daňovým rájem  
v srdci Evropy, kde by se dobře dýchalo českým i zahraničním podnikatelům, udělali jsme z naší země 
montovnu založenou na poskytování levné pracovní síly nadnárodním korporacím. Pokud se Česko nevymaní 
z cesty komoditní ekonomiky zcela závislé na zahraničním kapitálu a na nízkých mzdách, navždy zůstane 
relativně chudou ekonomikou. Prostřednictvím dotací a daňových úlev podporujeme své vlastní zaostávání, 
protože zahraniční investice zdánlivě snižují nezaměstnanost a podporují růst HDP, ve skutečnosti však 
vytlačují domácí, nedotovaný a státem nepodporovaný kapitál. Naším národním zájmem je však zdravá 
ekonomika založena především na domácím kapitálu. Prosperita je totiž tam, kde se inkasují dividendy.
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podnikání

PREAMBULE – Česká republika sice neoplývá velkým přírodním bohatstvím, zato disponuje nesmírně 
kvalitními lidskými zdroji. Vzdělaní, zruční, kreativní a pracovití lidé jsou naším největším pokladem. Právě 
díky nim můžeme získat proti světu velkou konkurenční výhodu, pokud s jejich pomocí dokážeme reagovat 
na změny, které přinese probíhající technologická revoluce. Drtivá většina našich podnikatelů je poctivá, 
platí daně a zaměstnává lidi, za které nese společenskou odpovědnost. Inovativnímu podnikání se nejlépe 
daří v malých a středních firmách, které jsou přirozenými tahouny každé zdravé ekonomiky. Nemusíme je 
zvýhodňovat, stačí, když jim nebudeme v jejich podnikání překážet a nastavíme jim rovné podmínky. Na tom 
je založena celá filozofie Realistů. Chybné nastavení priorit stávající socialistické vlády je v přímém rozporu  
s realistickou politikou, která staví na snadno proveditelných změnách, majících pozitivní vliv na danou oblast. 
Důsledkem chybného stanovení priorit bylo například zavedení kontrolních hlášení DPH nebo EET. Obě 
opatření vyvolávají atmosféru nedůvěry, hází podnikatelům klacky pod nohy a dusí chuť do podnikání. Navíc 
stojí stát i podnikatele spoustu peněz. Tyto chyby je třeba rychle napravit a přístup státu od základu změnit.

1. legalizace práce na živnostenské oprávnění a odměňování skrze akciové opce

klíčová změna – Namísto dílčích a komplikovaných změn v zákoníku práce chceme zaměstnancům  
a zaměstnavatelům nabídnout svobodu volby pracovněprávního vztahu a alternativu k neúnosně nákladnému 
a regulovanému zaměstnaneckému poměru. Toto opatření samo o sobě výrazně zpružní trh práce, uleví 
podnikání a zásadně podpoří jak zaměstnanost, tak ekonomický růst. 

co uděláme – Realisté provedou změny příslušných zákonů umožňující zaměstnávat legálně na 
živnostenské oprávnění. Neočekáváme výpadek v příjmech státního rozpočtu, neboť se do ekonomiky vrátí 
řada lidí, kteří dnes pracují načerno a jsou součástí šedé ekonomiky. Současně se zasadíme o změnu, která by 
umožnila snadné odměňování zaměstnanců formou akciových opcí, což pomůže především “start-upům”.

proč je to důležité – Náklady práce jsou díky současným sazbám daní a sociálních odvodů neúnosně 
vysoké, což brzdí rozvoj podnikání a podvazuje hospodářský růst země. Překážkou rychlejšího rozvoje a růstu 
ekonomiky je především zastaralé a rigidní pracovní právo. Podmínkou budoucí prosperity je proto pružnější 
trh práce s větší svobodou při uzavírání pracovních vztahů. Omezené možnosti mají díky pracovněprávním 
předpisům také začínající podnikatelé, kteří nemají v počátcích dostatek prostředků na vyplácení vysokých 
mezd kvalitním zaměstnancům, a proto je potřebují motivovat například podílem na případném budoucím 
úspěchu. Tuto možnost jim však dnešní legislativa nedává. 

2. stanovení jasných pravidel pro snadné získávání zahraničních odborníků a dalších kvalifikovaných 
lidí 

klíčová změna – Zjednodušení systému představuje velkou kvalitativní změnu pro rozšíření nabídky na 
českém trhu práce pro rostoucí a inovující firmy. Má tak zásadní potenciál pro ekonomický růst a přidanou 
hodnotu tvořenou přímo na území ČR. Současně povede k pozitivní změně ve vnímání ČR jako atraktivního 
místa pro život a práci. 

co uděláme – Realisté se inspirovali v zemích, kde funguje tzv. bodový systém (např. Kanada, Austrálie, 
Izrael), díky němuž si každý snadno, rychle a přes internet ověří, zda má nebo nemá šanci získat povolení  
k pobytu a práci v ČR. Tento systém upřednostní ty nejvzdělanější, nejzkušenější a kulturně nejbližší uchazeče. 
Jakmile budou vyloučena bezpečnostní rizika, musí celý proces proběhnout snadno, rychle a transparentně. 
Dále zavedeme statut tzv. “důvěryhodných” firem či institucí, pro které budou platit při splnění přísných kritérií 
výrazně zjednodušená a zrychlená pravidla pro přijímání a zaměstnávání zahraničních pracovníků. 

proč je to důležité – Stát musí sice zamezit veškeré ilegální migraci, ale současně musí umožnit 
jednodušší a rychlejší proces legálního přijímání zahraničních pracovníků. Je v našem národním zájmu získávat 
talentované zahraniční vědce, schopné manažery, investory, studenty, ale i vysoce kvalifikované pracovníky, 
především ze zemí, které jsou nám kulturně blízké a garantují rychlé a úspěšné začlenění takových cizinců do 
naší společnosti. V současné době však není velkého rozdílu mezi přístupem státu ke špičkovému vědci nebo 
manažerovi a k řadovému pracovníkovi nepotřebné kvalifikace. Problémem je také přebujelá byrokracie, 
enormně dlouhé správní lhůty a korupce spojená s udělováním příslušných povolení. To se musí změnit.
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3. podpora inovací prostřednictvím zvláštních fondů rizikového kapitálu

klíčová změna – Rychle zvýšíme dostupnost investičních prostředků pro inovující podniky, což je jedna 
z klíčových proměnných při budování funkčního start-up prostředí. Fondy pomohou České republice obstát 
v mezinárodní konkurenci na poli inovací a nových technologií, které by v budoucnu měly být tahounem 
české ekonomiky. 

co uděláme – Vztahy s fondy rizikového kapitálu budou postaveny na jasně definované roli veřejného 
sektoru a veřejných peněz. Hodnocení a výběr projektů, stejně jako správu finančních prostředků, zastřeší 
privátní subjekty. Veřejný sektor bude vždy v pasivní roli, nebude tedy třeba najímat správce finančních 
prostředků, čímž zůstane více financí na investice. Stát dorovná investice do vybraných projektů v poměru 
1:1 za každou fondem investovanou korunu. Podpoří tak perspektivní české podnikatele, nezatíží přitom stát 
novou byrokracií a omezí prostor pro korupci, protože hodnocení projektů zůstane v rukách nezávislých 
profesionálů. V důsledku na těchto investicích stát ještě vydělá. 

proč je to důležité – Je v našem národním zájmu podporovat inovace v moderních technologických 
oborech s velkou perspektivou (např. nanotechnologie, biotechnologie, ukládání energie, kybernetická 
bezpečnost apod.). Podnikatelé v těchto oborech dnes velice složitě získávají kapitál pro inovace. Navrhujeme 
proto řešení, jímž přivedeme do ČR zkušené fondy rizikového kapitálu. Ty jsou jedním z nástrojů pro vytvoření 
funkčního start-up ekosystému. Správně nastavený ekosystém pak umožní našim mladým a talentovaným 
podnikatelům vytvářet úspěšné společnosti a pomoci ČR stát se evropským technologickým a inovačním 
centrem. Inovující firmy posléze posílí růst a důležitost české ekonomiky, budou zaměstnávat české občany 
a platit zde daně.
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vzdělávání

PREAMBULE – Kvalitní vzdělání je, vedle šťastně prožitého dětství, největší devizou, kterou si mohou odnést 
naše děti do života. Poskytnout jim výchovu a vzdělání je především úkolem a odpovědností rodičů. Je  
v našem národním zájmu, abychom jim s tím co nejvíce pomohli. Jednou totiž budou pečovat oni o nás. 
Dnes okolo nás probíhá neviditelná technologická revoluce, která v příštích letech dramaticky promění 
nejen všechny obory podnikání, ale doslova celou společnost. Pokud tuto změnu včas nepochopíme  
a nezareagujeme na ni, stane se pro nás hrozbou. Naopak vzdělaná společnost, schopná rychle a pružně 
reagovat na tento vývoj, dokáže proměnit každou změnu v příležitost. Poskytneme-li dnes našim dětem 
kvalitní vzdělání a naučíme je “jak se učit”, snadno se v budoucnu přizpůsobí blížícím se změnám. A pak se  
o svou budoucnost bát nemusíme.

1. navýšení průměrného platu učitelů na základních a středních školách na 40 000 kč měsíčně  
a větší volnost ředitelům v distribuci odměn

klíčová změna – V okamžiku skokového zvýšení platů stoupne prestiž povolání pedagoga, což povede ke 
zvýšení zájmu o tato místa. Na stávající učitele se tak vytvoří přirozený a zdravý konkurenční tlak. Ten povede 
poměrně rychle ke zlepšení kvality vzdělávání. Málokterá investice má tak jistou a vysokou návratnost jako 
investice do vzdělání našich dětí. 

co uděláme – Realisté navrhují navýšit průměrný plat učitelů skokově ihned po volbách, aby již v roce 2019 
dosáhl 40 000 Kč. To by však neměl být pouze celorepublikový průměr, nýbrž průměr na většině základních 
a středních škol v zemi. Realisté současně posílí nenárokovou složky platu oproti té tarifní, aby měli ředitelé 
volné ruce v distribuci odměn za kvalitní výuku. A konečně snížíme jejich byrokratické zatížení, aby se ředitelé 
škol mohli soustředit na kvalitu výuky, nikoli na neustálé vyplňování formulářů a lejster. 

proč je to důležité – Pokud nám záleží na kvalitě vzdělání našich dětí, musí nám záležet na kvalitním 
ohodnocení jejich pedagogů. Ti dnes patří mezi nejhůře odměňované vysokoškolsky vzdělané zaměstnance 
a jejich platy jsou podprůměrné i v mezinárodním srovnání. Tato skutečnost je hlavní příčinou toho, že na 
školách sice zůstávají “srdcaři”, ale řada kvalitních učitelů odchází a na pedagogické fakulty se hlásí spíše 
podprůměrní uchazeči. Po jejich dostudování pak míří ti nejlepší opět mimo školství. Tento katastrofální stav 
je nutno řešit “šokově”. Problémem je také postavení ředitelů škol, kteří mají malou svobodu v odměňování, 
ale zato je stát zatěžuje řadou zbytečných byrokratických povinností. Problémem je také nízká prostupnost 
školství, znemožňující zaměstnávání talentovaných učitelů bez pedagogického vzdělání.

2. povinná výuka anglického jazyka od 1. třídy základní školy a mezinárodní test z angličtiny 
souběžně s maturitou

klíčová změna – Plošné zlepšení jazykové vybavenosti obyvatelstva je bezpochyby silnou proměnnou 
pro konkurenceschopnost České republiky. V dnešním propojeném světě není možné obstát v mezinárodní 
konkurenci a stát se vyspělou znalostní ekonomikou, aniž by se většina obyvatelstva byla schopna bez 
problémů domluvit v cizí řeči. 

co uděláme – Realisté zavedou výuku angličtiny povinně již od první třídy základní školy a rozšíří počet 
hodin angličtiny od třetí třídy. Kromě toho podpoříme svobodu výuky některých předmětů v anglickém 
jazyce, a to na 2. stupni ZŠ a na SŠ s maturitou (rozsah bude na řediteli školy, musí však být garantována 
kvalita výuky hlavního předmětu). Dále jsme pro zavedení povinných srovnávacích testů v 9. třídách ZŠ včetně 
srovnávacího testu z anglického jazyka. Studenti SŠ by měli skládat vedle maturity povinně mezinárodně 
uznávanou zkoušku IELTS, přičemž náklady by v tomto případě hradil stát. Maturanti by tak měli k dispozici 
zdarma mezinárodně uznávaný certifikát využitelný při přihláškách ke studiu na zahraničních univerzitách  
a zaměstnavatelé přesnou znalost schopností absolventů domluvit se anglicky. 

proč je to důležité – Chceme-li jako národ sehrávat významnější roli v Evropě i ve světě a mají-li být 
naše děti úspěšné v tvrdé mezinárodní konkurenci, musí mluvit skvěle anglicky. Přestože zaměstnavatelé  
v České republice považují úroveň angličtiny u absolventů za velmi důležitou, podle mezinárodních srovnání 
jsme na tom s angličtinou velmi špatně. Neschopnost domluvit se anglicky nejen snižuje možnosti osobního 
uplatnění na trhu práce, ale ve výsledku snižuje celkovou konkurenceschopnost české ekonomiky.
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3. zrušení experimentu inkluze ve vzdělávání a návrat k původnímu stavu před touto změnou

klíčová změna – Inkluze evidentně nefunguje a nepomáhá téměř nikomu. Zrušení hloupého zákona je 
tedy nejméně nákladným a přitom nejúčelnějším řešením. 

co uděláme – Optimálním řešením vedoucím k minimalizaci škod a k navrácení úrovně vzdělávání 
minimálně na původní úroveň je návrat do původního stavu, tj. před novelu školského zákona platnou od září 
2016. Realisté proto tuto inkluzi zavádějící novelu bez náhrady zruší. 

proč je to důležité – Společné vzdělávání (inkluze) ohrozí úroveň vzdělávání, neboť díky vyššímu počtu 
žáků s výchovnými a závažnými výukovými problémy nemají učitelé dostatek času pro „běžné“ a mimořádně 
talentované žáky. Projekt inkluze je celkově nekvalitně připraven, školy nemají dostatek pedagogů s nutnými 
speciálně pedagogickými dovednostmi, chybí jim finanční prostředky na realizaci podpůrných opatření 
a potýkají se s nadměrnou související administrativou. Díky tomu vede tento nepovedený socialistický 
experiment k celkovému snížení úrovně vzdělávání. 
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informační společnost

PREAMBULE – Celý svět kolem nás se nezadržitelně přesouvá na internet, digitalizuje se nejen naše 
komunikace, ale i rutinní každodenní činnosti jako nákup potravin, správa bankovního účtu nebo objednání 
taxi. Veřejná správa nemůže stát stranou a musí držet krok s těmito trendy. Nikdo nesmí být k užívání 
elektronické komunikace nucen, ale ostatním musí stát zpřístupnit všechny své agendy on-line a na jednom 
místě. Sdílení informací mezi úřady musí probíhat automaticky bez obtěžování občanů. Česká veřejná správa 
se musí postupně digitalizovat a vymanit se z nelichotivých příček v mezinárodních srovnáních. Měli bychom 
se inspirovat tam, kde to funguje, a využít osvědčené modely Estonska a dalších zemí. 

1. jeden elektronický doklad jako univerzální klíč ke všem službám eGovernmentu

klíčová změna – Neschopnost identifikovat občana prostřednictvím internetu představuje klíčovou 
překážku elektronické komunikace občana se státem. Zavedení digitální identity občanů (eID) a digitálního 
občanského průkazu je proto sice malou, ale naprosto klíčovou změnou. Nejenže zlepší kvalitu života občanů, 
ale v budoucnu ji lze využít také k posílení prvků přímé demokracie. 

co uděláme – Realisté konečně zavedou digitální občanský průkaz (ve volitelné podobě – kontaktní chip, 
bezkontaktní chip nebo aplikace), který bude sloužit jako technický nosič eID a umožní občanům přihlášení 
k systémům veřejné správy. Nutnou součástí bude vytvoření systému spravujícího eID a vybavení státních 
orgánů schopností ověřovat eID (v omezeném rozsahu, nutném jen pro vyřízení dané agendy). K realizaci 
tohoto opatření bude potřeba úprava zákona o občanských průkazech, navazující legislativy, a také úprava 
technické infrastruktury. 

proč je to důležité – Základním předpokladem dobře fungujícího eGovernmentu je garantovaná 
digitální identita. Ta je nezbytná pro celkový rozvoj informační a znalostní společnosti, a tím i pro naši budoucí 
prosperitu a konkurenceschopnost. Zavedení garantované, na platformě nezávislé a široce využitelné digitální 
identity občanů umožní zásadní posun v rozvoji služeb informační společnosti. Vytvoření dobrovolného eID 
zpřístupní občanům většinu služeb veřejné správy v digitální podobě. 

2. jeden digitální portál veřejné správy a jednotné řízení eGovernmentu 

klíčová změna – Tyto změny nevyžadují velkou změnu legislativy nebo technologií, požadují však zásadní 
změnu v uvažování politiků a úředníků napojených na dodavatele stávajících systémů. Bude to složitě 
prosaditelné, ale pokud se to povede, důsledky mohou být dalekosáhle pozitivní. 

co uděláme – Realisté zavedou jeden digitální portál veřejné správy, který bude jediným rozhraním 
pro přístup ke službám a informacím státu a jehož prostřednictvím budou všechny státní orgány povinny 
zveřejňovat své informace a komunikovat se svými klienty – občany a firmami. Současně zavedeme jednotné 
řízení eGovernmentu a zahájíme centralizaci informačních systémů pro průřezové agendy státu. To současně 
přinese razantní snížení investičních i provozních nákladů informačních systémů, sjednocení postupů 
a nástrojů, rozvoj kompetencí ve veřejné správě a úlevu v oblasti, kde stát dlouhodobě trpí nedostatkem 
kvalifikovaných lidí. Klíčovým důsledkem bude zvýšení kvality služeb eGovernmentu. 

proč je to důležité – Stát máme jen jeden, přesto představuje díky resortismu shluk organizací, které 
nespolupracují. V porovnání se soukromými organizacemi je v žalostně malé míře uplatňována standardizace 
a centralizace. Přitom existuje celá řada agend a systémů, které provozují všechny státní organizace, často 
podle totožné legislativy. Přesto budují úřady oddělené informační systémy, vzájemně spolu nekomunikují  
a nesdílejí informace. Občan mezi nimi musí někdy fungovat doslova jako poslíček. 

3. svobodný přístup k informacím veřejných institucí

klíčová změna – Opatření přinese pouze povinnost zveřejnit data, která už stát a veřejná správa mají 
k dispozici. Náklady na jeho zavedení tak budou poměrně malé. Povinnost zveřejňovat všechna data  
v jednotném formátu povede k lepší veřejné kontrole a v důsledku toho k lepšímu vládnutí. 
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co uděláme – Realisté jsou pro zavedení plošné povinnost poskytovat data o činnosti všech organizací 
veřejné správy a veškerá data spravovaná těmito organizacemi (s logickou výjimkou informací a dat citlivého 
charakteru) v podobě odpovídající standardům pro otevřená data. Budeme prosazovat zavedení jednotných 
standardů pro zveřejňování obecných kategorií dat (např. pro data o rozpočtu a jeho čerpání, pro data  
o organizační struktuře a jejím obsazení, atp.).

proč je to důležité – Informace a data o činnosti všech veřejných institucí jak na úrovni státní správy, 
tak i samosprávy, jsou veřejným majetkem a instituce by měly mít povinnost maximum těchto dat zpřístupnit 
veřejnosti. Veřejné instituce musí podléhat veřejné kontrole, a to bez přístupu k datům o jejich činnosti 
není možné. Jakékoliv snahy státu o omezení přístupu k těmto datům nebo jejich zpoplatňování jsou zcela 
nepřijatelné.

17



zdravotnictví

PREAMBULE – Naše zdravotnictví sice zdánlivě funguje, ale ve stávající podobě je z dlouhodobého hlediska 
neudržitelné. Pokud se lidé chtějí dožít až o pět let vyššího věku, musí se obnovit úzký vztah mezi lékařem 
a pacientem. Lékaři a sestry musí být adekvátně ohodnoceni, aby neodcházeli do zahraničí. Pacienti musí 
pochopit, že odpovědnost za své zdraví nesou především oni sami.
Protože investice do zdravotnictví jsou v ČR jedny z nejnižších v EU, je potřeba dát lidem možnost, aby 
mohli do svého zdraví investovat i své vlastní prostředky. Pojišťovny musí spolupracovat a ne být bariérou 
mezi lékařem a pacientem. Musíme tedy definovat, co je standardní péče (kvalitní a dostupná všem) hrazená  
z pojištění. A nad to si může každý připlatit. 

1. soubor opatření vedoucí ke zlepšení postavení lékařů, sester a pečovatelského personálu

klíčová změna – Důstojnější ohodnocení zdravotnického personálu zastaví pokles kvality ve zdravotnictví 
způsobený jeho podfinancováním. Přínos tohoto opatření brzy pocítí všichni pacienti. 

co uděláme – Zlepšíme zejména platovou situaci mladých lékařů na začátku kariéry a jejich školitelů. Celkově 
pak změníme systém finančního ohodnocení lékařů s důrazem na kvalifikaci, význam oboru, kvalitu práce  
a délku praxe. Zlepšíme kontrolu kvality postgraduálního vzdělávání a zajistíme snazší uznávání zahraničních 
atestací česky mluvících lékařů. K zásadním změnám musí dojít také v systému ohodnocení a vzdělávání 
sester a pečovatelského personálu. Dosavadní náklady spojené s „dovozem“ sestřiček a pečovatelského 
personálu z ciziny bychom měli raději věnovat na mzdy. Vysokoškolské studium je žádoucí pouze pro vybrané 
specializace. Práce nevyžadující kvalifikaci má být delegována personálu méně kvalifikovanému. 

proč je to důležité – Zdravotnictví je ve špatném stavu, ale veřejnost tuto realitu nevnímá díky velké 
obětavosti lékařů i sester. Jejich nedostatečná finanční odměna je však hlavní příčinou této krizové situace. 
Mladí absolventi odcházejí do ciziny, průměrný věk sloužících lékařů se neustále zvyšuje. V první řadě musíme 
zastavit odliv mladých talentů do zahraničí a umožnit návrat českých lékařů z ciziny do vlasti. Současně 
musíme vyřešit nedostatek sester způsobený nejen špatnými platovými podmínkami, ale také špatně 
nastaveným systémem vzdělávání. 

2. stanovení rozsahu hrazené péče, zavedení nadstandardu a zdravotního připojištění

klíčová změna – Platba za nadstandard stávající systém veřejného zdravotního pojištění nic nestojí  
a zároveň zvýší kvalitu léčby pro nemalou část pacientů. Omezí také prostor pro korupci ve zdravotnictví. 

co uděláme – Realisté jsou pro určení výše nároku pacienta na úhradu z veřejného zdravotního pojištění. 
Každý výkon, lék či zdravotnický prostředek bude plně hrazen do této výše. Cokoliv nákladnějšího nad úhradu 
z veřejného zdravotního pojištění bude otevřeno pro možnost individuálního doplatku pacienta formou 
přímé platby nebo pokrytím z dodatečného zdravotního připojištění. S tím souvisí i možnost individuální 
volby pojistného programu. 

proč je to důležité – Zdravotní pojišťovny dnes účelově postavily zdravotníky jako svůj štít mezi sebe  
a pacienty. Zdravotníci musí léčit levně, aby za to nebyli pokutováni. Levně ale není vždy nejlépe. Stát by 
neměl bránit tomu, kdo si chce doplatit za vyšší kvalitu nebo za jinou metodu, kterou není možné hradit 
ze systému veřejného zdravotního pojištění. Musíme odstranit nesmyslný paradox: pokud si pacient chce 
doplatit rozdíl mezi nabízenou léčbou a nejlepší možnou alternativou, tuto možnost nemá a musí zaplatit 
úplně vše. Toto je absurdní znevýhodnění těch, kteří jsou ochotni si připlatit za vyšší kvalitu a lepší péči.

3. program informovaný pacient 

klíčová změna – Investice do informování pacientů jsou minimální, dopady způsobené jejich rostoucí 
odpovědností mohou být naopak ohromné. 

co uděláme – Realisté navrhují, aby pacient dostal vždy na místě informaci o ceně každého úkonu a jednou 
měsíčně obdržel od pojišťovny souhrnné vyúčtování za lékařské úkony, léky, laboratorní vyšetření, pobyty  
v nemocnici apod. To mu umožní vnímat léčbu také v ekonomických souvislostech. V případě nespokojenosti 
pak může snadno změnit pojišťovnu nebo pojistný program v rámci zdravotního připojištění. 
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proč je to důležité – Informovaný pacient je odpovědnější pacient. Ví o diagnostice, všech nutných 
vyšetřeních a procedurách, rizicích a možných výsledcích případné léčby, její ceně a dostupnosti. Navíc ten, 
kdo ví, jaké náklady jsou na jeho léčbu vynaloženy, se chová odpovědněji a vyžaduje odpovídající kvalitu. 
Současně může kontrolovat správné vyúčtování za zdravotní péči, která mu byla poskytnuta. Informovaný 
pacient musí být základním kamenem a středobodem zájmu zdravotnictví, které pak bude lépe fungovat. 
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krajina

PREAMBULE – Půda, lesy, voda i kouzelná krajina patří k našim národním pokladům. O přírodní bohatství 
je nutné pečovat, ale to naše společnost desítky let zanedbávala a dosud zanedbává. Jedinečnost naší 
krajiny totiž nelze postihnout plošně stanovenými regulacemi a dotacemi, ale zapojením „selského rozumu“. 
Nejlepším řešením je obnova přirozených prvků, jako jsou meze, nivy, smíšené a lužní lesy. Ty nejenže 
pomáhají zadržovat vodu v krajině, ale také brání erozi a poskytují přirozené útočiště zvěři a vzácným rostlinám. 
Cestou vedoucí k těmto cílům je podpora sedláků a menších zemědělců s osobním vztahem k půdě. Ti mají 
zájem předat hospodářství následujícím generacím minimálně ve stejném, spíše však v lepším stavu, než  
v jakém jej současná generace přejímala. Jejich podpora pomůže tvorbě nových pracovních míst na venkově, 
posílí identitu regionů a povede k lepší potravinové soběstačnosti České republiky. V realistickém pojetí není 
ochrana životního prostředí izolováním člověka od krajiny, ale naopak jeho přiblížením zpět k přírodě. 

1. změna zemědělského hospodaření a dotační politiky ve prospěch menších zemědělců 

klíčová změna – Realisty navrhovaná opatření nevyžadují žádné vícenáklady. Jde spíše o změnu přístupu 
k rozdělování peněz. Zejména o vyšší podporu menších a především odpovědných zemědělců, což přirozeně 
povede ke zlepšení stavu krajiny. 

co uděláme – Realisté budou postupně měnit současný způsob nájemního hospodaření na hospodaření 
vlastnické. Tomu nejlépe vyhovuje model rodinných statků. Proto budeme preferovat prodej půdy na ní 
hospodařícím zemědělcům a těm, kteří chtějí začít zemědělsky hospodařit a podílet se na celkovém rozvoji 
venkova. I když Realisté obecně nejsou příznivci dotací, realisticky si uvědomujeme, že je za současné situace, 
kdy zemědělství dotuje celý svět, nelze zrušit. Lze je ale nastavit jinak, ve prospěch malého a středního 
podnikání na venkově. K tomuto účelu lze využít peníze krácené velkým zemědělským podnikům ze strany 
EU v nastavení Společné zemědělské politiky EU po roce 2020. 

proč je to důležité – Několik desítek let trvající velkoplošné průmyslové zemědělství v naší zemi způsobilo, 
že jsou v současné době dvě třetiny zemědělské půdy ohroženy vodní erozí, více než 10 % větrnou erozí  
a 40 % půdy je degradováno utužením díky těžké zemědělské technice. Z polí ročně mizí půda v hodnotě 
několika miliard korun, z jednoho hektaru pole může ročně zmizet až 20 tun ornice. Program rozvoje venkova 
je výsledkem činnosti průmyslové lobby a vyhání lidi z vesnic do měst.

2. soubor opatření vedoucí k lepšímu zadržování vody v krajině

klíčová změna – Zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině je zásadní nejen pro uchování 
konkurenceschopnosti našich zemědělců, ale současně je v zájmu minimálně poloviny obyvatel země, kteří 
jsou závislí na podzemních zdrojích pitné vody. 

co uděláme – Klíčová opatření zvyšující schopnost krajiny zadržovat vodu jsou rozčlenění krajiny na menší 
celky vytvářející překážky pro odtok vody z polí i lesních porostů a cílený návrat drobných vodních ploch do 
krajiny obnovou a zakládáním nových rybníků, mokřadů a rozšířením území říčních niv. Ty umožňují rozliv 
vody a její zachycení v krajině tak, aby se snížilo riziko povodní pro obce a města. Současně musí stát navýšit 
investice do páteřních vodohospodářských soustav. 

proč je to důležité – Česká republika je téměř ze 100 % závislá na vodě z dešťových srážek, a je tedy  
v našem národním zájmu zadržet maximální množství této vody na našem území. Klesající schopnost české 
krajiny zadržovat vodu a stále četnější extrémní projevy počasí snižují potenciál zdrojů vody pro zásobování 
obyvatelstva, zvyšují rizika negativních projevů sucha a celkově zhoršují stav naší krajiny.

3. zjednodušení a zrychlení stavebního řízení zavedením formulářových podání a pevných lhůt  
pro rozhodování úřadů

klíčová změna – Jde o snadno proveditelné změny s podstatným vlivem na zrychlení stavebního řízení  
a podstatné snížení jeho chybovosti. 
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co uděláme – Neúměrnou délku řízení zkrátíme prostřednictvím jednotných formulářů, kterými lze také 
eliminovat formální chyby. Formulářová podání se již velmi osvědčila na rejstříkových soudech. Úředníci 
zpracují podání rychleji a poklesne počet formálních námitek proti podání. V současné právní úpravě chybí 
rovněž lhůty pro rozhodování v některých správních řízeních, například při vkladovém řízení na katastru 
nemovitostí. Existuje lhůta, ve které se vklad nesmí provést, nicméně není stanoveno, do kdy vklad proveden 
být musí. Navrhujeme proto určení pevných lhůt se zákonnou fikcí, tj. nebude-li ve lhůtě rozhodnuto, má se 
za to, že je rozhodnuto kladně. 

proč je to důležité – Realisté chtějí nalézt přijatelnou rovnováhu mezi ochranou přírody a zájmem 
obyvatel stavět. Z hlediska délky stavebního řízení patří České republice 130. místo na světě ze 190 
hodnocených zemí. Pro menší modelovou stavbu trvá stavební řízení 247 dní a obsahuje 21 procedur, pokud se  
v průběhu řízení nikdo neodvolá. To je neudržitelné. Splní-li stavebník všechny podmínky stanovené zákonem  
a územním plánem, musí mít možnost začít stavět rychle a bez zbytečných byrokratických překážek. Je 
rovněž nepřijatelné, aby se slušní stavebníci stávali doslova rukojmími organizací, které si z vydírání stavebníků 
vytvořily výnosnou živnost.

21



infrastruktura

PREAMBULE – Dálniční, železniční, energetická a datová infrastruktura tvoří páteř moderního prosperujícího 
státu. Dobudováním klíčových dopravních tahů bychom zlepšili propojení velkých aglomerací, zvýšili 
atraktivitu odlehlejších regionů a připojili naši vlast na sousední země. Jenže České republice naopak reálně 
hrozí, že nás Evropa obejde a klíčové kontinentální tahy se našemu území vyhnou. Není divu, že našim 
sousedům dochází trpělivost. Některé komunikace byly plánovány ještě před druhou světovou válkou  
a dodnes zůstaly jen na papíře. Brzy bude mnohem rychlejší dostat se vlakem z Varšavy do Mnichova přes 
Berlín než přes naše území. Tlačí nás čas, promarnili jsme dvě dekády a ztratili příležitost změnit stav naší 
infrastruktury evolučně. Chceme-li, aby se uvedení těchto staveb do provozu dožila generace dnešních 
padesátníků, musíme přistoupit k revolučnímu řešení. 
Přizpůsobit novým poměrům se musí také energetika. Tu čeká rychlý nástup moderních technologií, 
obnovitelných zdrojů, elektromobility či skladování energie. Než tato doba přijde, nesmíme ztrácet čas, 
musíme se připravit a nezapomínat přitom na naši soběstačnost a energetickou bezpečnost. 

1. zákon o výstavbě strategické infrastruktury zrychlující výstavbu páteřních komunikací 

klíčová změna – Dramatické urychlení výstavby strategické infrastruktury bude mít zásadní význam pro 
rozvoj regionů i České republiky jako celku. V příštím volebním období umožní vybudovat 100 km nových 
dálnic, urychlit přípravu vysokorychlostních železničních tratí (VRT) a zahájit výstavbu první trasy VRT Děčín 
– Praha – Brno – Vídeň. 

co uděláme – Realisté navrhnou a prosadí ústavní zákon o výstavbě strategické infrastruktury. Ten stanoví 
obecné principy této výstavby, přičemž detaily (včetně jmenovitého výčtu dotčených staveb) upravíme 
na úrovni běžného zákona. Zvláštní legislativa zjednoduší a zrychlí rozhodovací procesy, umožní také 
kompetenční změny. Tou klíčovou bude koncentrace všech povolovacích řízení na ministerstvo dopravy, 
které bude integrovat územní řízení a stavební řízení s výsledným právním rozhodnutím. Zákon ponechá 
určitý prostor pro obranu dotčených osob, včetně nedotknutelného ústavního práva na soudní ochranu. 

proč je to důležité – Výstavba strategické infrastruktury je jednoznačně v našem národním zájmu. Příprava 
a realizace některých klíčových liniových staveb je přitom v české legislativní džungli zcela paralyzována. Doba 
mezi plánem výstavby a jejím dokončením je kvůli množství zákonů, vyhlášek a správních řízení naprosto 
neúnosná. Proto je nutné zefektivnit proces povolovacího řízení a výstavbu alespoň u vybraných staveb 
celkově urychlit. V cestě však stojí celá řada předpisů, jejichž změna by trvala roky a byla by politicky těžko 
prosaditelná. Jediným funkčním řešením je přijetí zákona vyšší právní síly, tedy ústavního zákona. Zrychlené 
řízení by uspořilo čas i peníze, navíc by umožnilo výstavbu při nedokončeném majetkovém vypořádání 
pozemků. Tím by se omezilo vydírání státu ze strany spekulantů s pozemky.

2. modernizace jaderné elektrárny dukovany a souběžná výstavba nových bloků v této lokalitě 

klíčová změna – Státní investice do výstavby nové jaderné elektrárny zajistí dostatek elektřiny, povede  
k celkově nižší nákladovosti projektu a díky tomu až o 50 % nižším výsledným cenám elektřiny. 

co uděláme – Realisté považují za prioritu modernizaci a dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Životnost 
stávajících bloků prodloužíme do roku 2035 a zároveň rozhodneme o souběžné výstavbě nových jaderných 
bloků v této lokalitě. Tu musí zajistit stát prostřednictvím jím 100% vlastněné společnosti, která provede výběr 
dodavatele. Součástí kontraktu budou i případné mezistátní dohody a garance. ČEZ by takto vystavěnou 
jadernou elektrárnu pouze provozoval. 

proč je to důležité – Je nutné rozvíjet dlouhodobě udržitelnou energetickou strategii České republiky, 
posilovat naši energetickou soběstačnost a bezpečnost. Náš stát se musí orientovat na zdroje, jimiž disponuje, 
a přitom dbát na užití co možná nejúčinnějších a ekologicky nejšetrnějších technologií. V tomto ohledu je 
Realistům jasné, že se ještě minimálně 40 – 50 let neobejdeme bez jaderné energie. Výstavba jaderných bloků 
je však nesmírně náročná jak po ekonomické, tak po technologické stránce. Proto nesmíme ztrácet čas,  
v nadcházejícím volebním období musíme začít prodlužovat životnost dosluhujících elektráren a současně 
rozhodnout o výstavbě nových bloků.

22



3. výstavba chytré elektrické sítě a blokování snah o přenášení kompetencí k řízení naší přenosové 
soustavy do zahraničí

klíčová změna – Včasnou přípravou chytrých sítí docílíme lepšího využití jejich pozitivních efektů  
v budoucnu. Uchování práv řídit vlastní přenosovou soustavu zabrání ztrátě kontroly a udrží naši energetickou 
bezpečnost na přijatelné úrovni. 

co uděláme – Realisté urychlí plán rozvoje chytrých sítí, včetně urychleného stanovení závazných norem 
garantujících technologickou kompatibilitu a vysoké bezpečnostní standardy. Stát podpoří investice do 
modernizace a rozvoje chytrých sítí tak, aby do konce volebního období bylo pokryto alespoň 10 % všech 
odběrných míst. Realisté současně odmítají snahy o přenesení kompetencí k řízení naší přenosové soustavy 
do zahraničí. Jakékoli pokusy tohoto druhu budeme za každou cenu blokovat. 

proč je to důležité – Technologický vývoj se řítí nezadržitelně kupředu. Chytré sítě umožní zapojení 
všech očekávaných inovací do přenosové soustavy, poskytnou domácnostem i podnikům lepší kontrolu 
nad jejich spotřebou, pomohou vyrovnávat nerovnováhy v dodávkách elektřiny a předcházet black-outům. 
Chytré sítě jsou zkrátka nezbytné pro budoucí přechod na chytrou energetiku.
Současně čelíme vývoji politickému. EU se usilovně snaží omezit práva národních států řídit vlastní energetické 
přenosové soustavy. I nám chce toto právo odebrat a přenést je na nadnárodní úroveň, konkrétně do 
Mnichova. Německo však má naprosto jiné energetické zájmy než my, tudíž je tato snaha v rozporu s našimi 
národními zájmy a je třeba ji jednoznačně odmítnout.
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rodina

PREAMBULE – Rodina má zajistit šťastné dětství, odpovědný život a důstojné stáří. V dnešním světě se však 
charakter rodiny a její postavení mění. Znatelně se vzdaluje svému tradičnímu modelu, mění se role muže  
a ženy, mění se i ekonomická funkce rodiny. Rodina jako by ztrácela na významu. A s tím nenápadně ustupuje 
do pozadí také její nejpodstatnější úloha – péče o děti. V hodnotovém žebříčku Realistů získává rodina zpět 
své ztracené postavení. Realisté vědí, že jedině fungující rodina vychová kvalitní budoucí generaci. Naše 
rodinná politika proto představuje soubor různorodých opatření, jejichž ústředním motivem je podpora rodiny  
a současně respekt k její autonomii. Rodina nesoucí odpovědnost za své členy je ztělesněním lásky a solidarity. 
Úcta ke stáří je projevem vyspělosti naší společnosti. Je přitom odpovědností každého jedince, jak se na stáří 
připraví. Nejlepším projevem takové odpovědnosti je založení rozvětvené rodiny. Ta představuje přirozenou 
sociální síť, přičemž v této roli by ji měl stát nahrazovat jedině tehdy, když v ní ona sama selže nebo na ni 
nestačí. Realisté považují rodinu za nejvyšší hodnotu, její podporu a ochranu za jedinou spolehlivou cestu  
k zajištění budoucnosti našeho národa. Země bez dětí je země bez budoucnosti!

1. snížení důchodového pojištění pro pracující rodiny s dětmi 

klíčová změna – Náklady na navrhovaná opatření nepřesáhnou 20 % objemu stávajících výdajů na 
rodinnou politiku. Adresování těchto prostředků přímo matkám je však mnohem efektivnější, navíc kromě 
matek pozitivně dolehne i na jejich zaměstnavatele, kterým se sníží dnes tak neúnosně vysoké náklady 
práce. 

co uděláme – Realisté zavedou slevu na důchodovém pojištění v plné výši 6,5 % ze mzdy pro pracující 
matky s dětmi do 7 let (bez ohledu na počet dětí v tomto věku). Navíc jejich zaměstnavatelům snížíme 
důchodové pojištění o 3 procentní body, aby se zvýšily šance na uplatnění matek malých dětí na trhu práce. 
Samostatně výdělečně činným matkám snížíme důchodové pojištění rovněž o 9,5 procentních bodů. 

 proč je to důležité – Současné daňové slevy určené rodinám čerpají z velké části muži, zatímco matky 
vracející se do práce čelí paradoxně jednomu z nejvyšších zdanění v Evropě. Stávající podpora rodinám je 
tedy relativně vysoká, co se objemu týče, ale je málo efektivní, neboť je nedostatečně adresovaná přímo 
matkám, pro které narození dítěte pochopitelně vytváří na trhu práce větší překážky než pro muže. Proto 
jsou Realisté pro zvýšení čistých příjmů matek pečujících o dítě, zlepšení jejich postavení na trhu práce, a tím 
usnadnění jejich návratu do pracovního procesu. 

2. podpora částečných úvazků a investice do zařízení určených k péči o děti

klíčová změna – Tato opatření jsou snadno proveditelná a současně velmi účelná. Mají bezprostřední 
pozitivní efekt zejména pro matky s dětmi, kterým se tak velmi usnadní návrat do pracovního života, pokud 
se pro něj rozhodnou. 

co uděláme – Realisté zavedou podporu částečných úvazků zejména pro matky s dětmi, seniory a osoby 
pečující o své blízké, a to formou kompenzace vyšších nákladů zaměstnavatelů. Za každý zkrácený úvazek 
v rozsahu 0,3 – 0,8 úvazku budou zaměstnavatelé na základě jednostránkové žádosti dostávat 500 Kč 
měsíčně, resp. 6 000 Kč ročně. Realisté dále podpoří rozvoj služeb pro rodiny s dětmi, jako jsou jesle, školky, 
agentury na hlídání dětí nebo volnočasové aktivity, a to pomocí správného zacílení investiční politiky směrem 
k městům a obcím. 

proč je to důležité – Přestože je značný zájem o pracovní pozice na částečný úvazek, zaměstnavatelé 
jich nabízí velmi malé množství, neboť jsou s nimi spojeny vysoké náklady. To představuje podstatnou  
a přitom zbytečnou překážku především pro matky pečující o děti. Realisté chtějí nechat rozhodnutí, zda 
být s dítětem doma či využít služeb péče o děti a vrátit se do práce, na rodičích. Aby však existovala reálná 
možnost volby, je nutné vytvořit podmínky pro oba typy rozhodnutí. Proto je potřeba rozšířit služby péče  
o děti, zajistit dostatečné kapacity především ve školkách, a také zvyšovat jejich kvalitu.
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3. odpuštění absurdní platby důchodového pojištění pracujícím seniorům

klíčová změna – Tímto opatřením odstraníme jednu z největších absurdit v naší zemi – placení 
důchodového pojištění pracujícími důchodci, kteří tím budou motivováni, aby zůstali ekonomicky aktivní i po 
dosažení hranice důchodového věku. 

co uděláme – Realisté nechtějí seniory za jejich aktivitu a podnikavost trestat, nýbrž odměňovat. Proto 
jim odpustíme platbu důchodového pojištění na straně zaměstnance v plné výši, tedy 6,5 % ze mzdy. Pro 
představu: toto u průměrné mzdy odpovídá téměř 2 000 Kč měsíčně. Živnostníkům v důchodovém věku 
rovněž snížíme sazbu důchodového pojištění o 6,5 procentních bodů. 

proč je to důležité – Stát by měl k práci motivovat a ne za ni trestat. Stávající vysoké daně a sociální 
odvody rozhodně motivační nejsou, nicméně ještě více “do očí bijící” případ je situace pracujících důchodců. 
Ti státu odvádějí ze mzdy plnou sazbu důchodového pojištění, přestože pokud by již nepracovali, tak by ze 
systému pouze čerpali starobní důchod. Pracujícím důchodcům se sice zvyšuje výše starobního důchodu, 
ale toto zvýšení je naprosto nedostatečné a fakticky nemotivující.
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