Vážení radotínští spoluobčané,
rád bych vás všechny pozdravil a popřál vám krásné podzimní období. Čekají nás předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Nerad bych bilancoval nad tím, čí je toto vyústění zásluhou. Spíše bych vás chtěl
požádat o to, abyste k volbám šli a využili svého základního práva. Zároveň tím podpořili své politické strany
a kandidáty. Kandidáty, kterým můžete důvěřovat. Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat do Poslanecké
sněmovny je fakt, že do politiky je nutné vnést slušnost a ohleduplnost. Nechci podporovat klientelismus a osobní
zájmy nad zájmy všech občanů. Proto kandiduji za sociální demokracii na pátém místě pražské kandidátky.
Jak jistě víte, poslední dvě volební období jsem v Radotíně vykonával funkci zastupitele. Tři roky jsem byl předsedou
Finančního výboru MČ Praha 16.
Asi bychom nenašli občana České republiky, který by si nepřál „dobře fungující stát“. Za tímto cílovým heslem je ale
řada důležitých kroků a jednotlivých projektů, bez kterých do cíle nedojdeme. Nikdo z nás není schopen obsáhnout
široké spektrum všech projektů vedoucích ke zlepšení společenskoekonomické situace v naší zemi. Formou dobré
týmové práce, podpořené kvalitní pracovní morálkou, máme šanci přesvědčit občany, že jejich volební hlas byl
vložen do správných rukou.
Zde nabízím několik tématických bloků, které hodlám při mém zvolení do PSP ČR prosazovat:
Zjednodušení podnikání – posílení české ekonomiky
Ze svých vlastních 20letých zkušeností v podnikání vím, že většinu z nás trápí byrokracie veřejné správy, složitá
daňová administrativa a zatížení a v neposlední řadě korupce. Není možné, aby státní úloha ve výběru daní byla
přenášena na podnikatele (např. finanční spolehlivost plátce).
Snižování administrativní zátěže, podpora začínajícího podnikání a zjednodušování legislativy jsou základní pilíře,
které musíme prosadit, pokud chceme výrazně pomoci českému podnikateli.

Podpora sportu, mládeže a neziskového sektoru
Mnoho sportovních organizací na neprofesionální úrovni z rozličných odvětví jsou dnes na hranici své existence.
Musíme vytvářet kvalitní podmínky nejen pro sportující mládež, ale i pro všechny občany. Zjednodušení a jasná
transparentnost toku státních financí do tohoto sektoru jsou mou prioritou.
Současný životní styl nám umožňuje větší pohodlí, které stále více upřednostňujeme před pohybem. Investice
vložené do sportovních aktivit občanů všech věkových kategorií jsou budoucí značnou úsporou ve zdravotnictví.
Dále v rámci podpory sportu budu navrhovat úpravu trestního zákoníku o chování na sportovních akcích. Není
přípustné, aby se rodiny s dětmi obávali účasti na jakémkoli sportovním utkání z důvodu strachu o svou bezpečnost.
Výtržnictví na sportovištích musí být klasifikováno jako trestný čin.

Rovné právo na vzdělání, podpora vývoje a výzkumu
Každý má právo na bezplatné státní vzdělání. Jsem zásadně proti zavedení školného na vysokých školách z důvodu rovného přístupu ke vzdělání každého občana.
Podporuji dotace na kvalitní a smysluplné výzkumy a vývoje z různých vědních oborů. Budu prosazovat chybějící propojení soukromého sektoru a univerzit. Země s nejvýkonnější
světovou ekonomikou investují nemalé finanční prostředky do vývoje a výzkumu (např. skandinávské země).

Omezení imunity
Poslanec musí být odpovědný za své činy, tak jako každý občan. Zneužívat institut imunity k vlastnímu prospěchu je neslučitelné s výkonem poslaneckého mandátu. Podezření ze
spáchání trestného činu by mělo být vždy jednotlivým poslance veřejně vysvětleno a u nezávislého soudu řádně projednáno. Systém vydávání poslanců k trestnímu řízení musí být
transparentní.

Děkuji všem, kteří mě podporují a nestydí se říci svůj názor. Vážím si každého hlasu, kterým mě podpoříte.
Ing. Karel Klíma

