
 

Povolební priority Dalibora Dědka 
Motto: „Dělat politiku bez intrik a hašteření.“ 

„Jsem připraven hledat to, co jednotlivé politické subjekty spojuje, nikoliv rozděluje. Jsem ochoten 

spolupracovat s každým, kdo to myslí upřímně, má odvahu a schopnosti. Nerozumím všemu a jsem připraven 

naslouchat moudrým, ale řídit se budu obyčejným selským rozumem a intuicí. To se mi vyplatilo v podnikání. 

Plán vždy vnímám jako živý dokument, který se musí průběžně aktualizovat“  

Aktuální priority: 

1. Stabilní a dostatečný příjem do státní pokladny 

1.1. Daňová sleva či prázdniny na nárůst daňového základu - jednoduchý mechanismus, který stimuluje 

růst ekonomiky a odvod daní v ČR. Současně s tím maximálně  eliminovat státní dotace a investiční 

pobídky pro firmy. To znamená, že pokud firma roste, tak z přírůstku zdanitelného základu platí daň 

max. 5%. 

1.2. EET s lidskou tváří – změna biče na užitečného pomocníka. Omezit povinnost ročním obratem do X 

Kč (hranici určit teprve po vyhodnocení dopadů EET). Zavést všem občanům osobní daňová čísla (s 

možností párovat je na platební karty). To umožní automatický přenos dat do účetnictví, do 

účtenkové loterie, daňových registrů, statistiky atd. Eliminovat nesmyslný tisk účtenek. V účtenkové 

loterii budou vyhrávat jak zákazníci, tak i drobní prodejci a poskytovatelé služeb kteří mají EET. Cílem 

je z nenáviděného biče udělat moderní a oblíbenou nadstavbu běžného komerčního styku, kterou 

budou jak zákazníci, tak živnostníci chtít.  

1.3. Veřejné pořadí výkonnosti firem – dle obratu, odvedených daní a odvodů na zaměstnance – 

stimulace soutěživosti + měřítko efektivity a skutečné přínosnosti pro stát. Spolu s tím zavést formy 

zvýhodnění nejvíce prospěšných (např. přednostním vyřizováním jejich agendy na úřadech apod.). 

Krásně se tak odhalí, kdo a jak moc přispívá do státního rozpočtu.  

1. Efektivnější fungování státu 

1.1. Elektronizace procesů (volby, samoobslužná a bezkontaktní agenda pro výdej běžných dokumentů 

jako je OP, pas, výpis z katastru, SPZ…)  

1.2. Zjednodušit řízení státu (elektronizace, revize zbytečných podmínek, eliminace neopodstatněné 

redundance dat, redukce zbytných institucí, redukce počtů úřadů i úředníků).  

1.3. Zjednodušit agendu úředníkům i občanům (revize vybraných zákonů, revize systému výběrových 

řízení a zadávání zakázek, PT model registru nemovitostí, dát úředníkům osobní odpovědnost a 

nedělat z nich hlupáky kteří jednají jen podle předpisu a maří čas zbytečnou agendou) 

2. Priority státních výdajů 

2.1. Školství (plošně více peněz učitelům, optimalizovat skladbu a počet škol, přenést více odpovědnosti 

za vzdělání na rodiče a zapojit je do vzdělávání jinak než jen jako taxikáře dětí, opravit školní budovy, 

školám resp. ředitelům dát větší svobodu v organizaci a formě výuky, jasně definovat srovnávací 

úroveň pro studenty + nezávislá a nepovinná akreditační centra potvrzující dosaženou úroveň – typu 

TOEFL, podpora výběrových škol pro mimořádně talentované děti – zabránit modelu kdy se v rámci 

jednotného předpisu směřuje k podprůměrnosti, vrátit prestiž řemeslům a manuální práci) 

 



 

2.2. Zdravotnictví (umožnit víceúrovňovou finanční spoluúčast pacientů na léčbě a vyšetření, redukovat 

byrokracii, více peněz na mzdy lékařů a zdravotníků, revize fungování systému ZP).  

2.3. Infrastruktura (silnice, železnice, páteřní datové propojení do každé obce – koresponduje 

s elektronizací agendy) 

2.4. Reforma systému sociální podpory – zabránit tomu, aby se ti, co žijí účelově z dávek, vysmívali těm 

kdo pracují. Zvýhodnit rodiny, které mají děti a dbají o jejich vzdělání (tj. výhody dle počtu dětí a 

stupně vzdělání jakého dosáhnou) či pečují o nemocné a postižené. Zasadit se o kvalitní péči o 

seniory, zejména lepším financováním pracovníků v oblasti sociální péče – registrovaným institucím 

poskytnout stejnou finanční podporu jako státním (podobně jako ve školství). Sociální pracovník 

nesmí být dál nejhůře placenou profesí.  

2.5. Výzkum – financovat zejména základní, aplikovaný jen se spoluúčastí business investora  

3. Obrana  

3.1. jsme nedílnou součástí NATO,  

3.2. založit prestižní vojenskou školu s výzkumnými centry. Směřovat do regionů, které ekonomicky 

pokulhávají. 

3.3. Požadované 2% HDP docílit investicemi do vzdělání, výzkumu (ve spolupráci se soukromým 

sektorem).  

4. Energetika  

4.1. robustní přenosová síť, stabilní zdroje typu „base load“,  

4.2. budování velkokapacitních akumulačních bloků (např. přečerpávací elektrárny) – každý výrobce 

energie, který nedokáže regulovat svůj výkon v čase, a chce dodávat do sítě, musí finančně přispívat 

na akumulaci a rozvodnou síť. 

4.3. překontrolovat status a fungování ČEZ  

5. ZRUŠIT ČI OMEZIT  

1.1.1. Zvýhodnění zahraničních investorů 

1.1.2. Finanční podporu státu firmám formou dotačních programů, grantů apod. (S výjimkou oblastí 

celospolečenského zájmu – např. veřejná doprava, zemědělství, péče o krajinu…) 

1.1.3. Plošnou podporu alternativním zdrojům energie, elektromobilitě apod. 

1.1.4. Zneužívání sociálních dávek  

2. Imigrační politika  

2.1. Zavedení širší škály statusu pro zahraniční zaměstnance a imigranty - definice jasných pravidel pro 

jednotlivé kategorie (včetně bio identifikace), striktní vyhoštění těch, kteří poruší pravidla,  

2.2. cílený nábor schopných, pracovitých a přínosných + blokování neschopných a nepřizpůsobivých, 

účinný systém výběru daní a odvodů za zahraniční pracovníky, proaktivní politika k náboru 

nadprůměrných odborníků do ČR,  

 



 

2.3. kvóty zahraničních zaměstnanců vázat na vývoj nezaměstnanosti.  

3. Legislativa a spravedlnost 

3.1. Přejímat odladěné zákony a principy ze zahraničí, skončit s lepením zákonů formou „nepřehledné 

vrabčí hnízdo“, postupná harmonizace (přečesání) existujících zákonů, jejich zjednodušení, 

vzájemná kompatibilita a pochopitelnost. 

3.2. Zlepšit vymahatelnost práva v reálném čase 

4. Zahraniční politika 

4.1. ČR systematicky buduje image malé avšak průmyslově vyspělé země s vysokou kvalifikací lidí a 

schopností pružně reagovat na příležitosti na mezinárodním trhu. Čech = rychle uvažuje, umí si 

poradit a rychle přináší řešení, které vynikají svou novostí, vtipem a kvalitou.  

4.2. ČR je pevnou a důstojnou částí EU (ovlivňuje fungování EU tak aby řešila klíčové, nikoliv zástupné 

problémy a v Europarlamentu aktivně a jasně prosazuje české zájmy, nikoliv jen remcá). 

 

 

 


