
S NÁMI PROTI HAZARDU 
volební manifest ODS pro senátní a komunální volby 1998 

Dramatický volební rok 1998 dospěl do svého druhého poločasu. Červnové volby do 
Poslanecké sněmovny vynesly k moci levicovou, socialistickou ČSSD. Tím je nebezpečně 
ohroženo dokončení rychlé transformace České republiky do podoby normální západní 
společnosti konce 20. století. Slušný volební výsledek ODS sice znamenal, že jsme znovu 
zvedli hlavu (a potvrdilo se, že naše heslo "Hlavu vzhůru" bylo správné), ale na uhájení 
předchozích pozic to nestačilo. Těsná prohra ODS vedla k tomu, že jsme museli odejít do 
opozice, ale politicky úspěšnými povolebními kroky jsme znovu - s půlroční mezerou - 
získali významný vliv na veřejné dění. 

V listopadových senátních a komunálních volbách máme možnost snížit nebezpečí, které 
nám všem hrozí nejen od socialistické vlády, ale i od řady dalších, kteří se dnes tváří jako 
protisocialistická opozice. Tváří se tak jen proto, že se jim nepodařilo získat tolik vysněná 
místa v Zemanově vládě. Jak dnes tvrdí, nikdy by neuzavřeli s ČSSD opoziční smlouvu. To 
je pravda. Zapomínají ale dodat, že s ní chtěli uzavřít smlouvu koaliční, že chtěli vstoupit do 
vlády. V jarní části voleb jsme mobilizovali proti obojímu nebezpečí a povolební situace 
prokázala, že se na této věci nezměnilo vůbec nic. 

Pouze výrazný úspěch ODS v nadcházejících volbách může zaručit, že se po mnoho dalších let nebude naše země 
bezradně potácet mezi nutnými reformními kroky a mezi ustupováním skupinovým zájmům, mezi mocenskými 
ambicemi byrokratů a mezi politickými choutkámi ČSSD. Nejen Senát, ale ani naše radnice nesmí skončit v rukou 
socialistů. Nesmí ale skončit ani v rukou těch, kteří pro své osobní ambice rozbili předcházející koaliční vládu. Kdyby k 
tomu došlo, teprve pak bychom si museli přiznat, že jsme volby 1998 prohráli. 

Přestože vláda socialistů, a její první kroky to dostatečně demonstrují, znamená zjevnou hrozbu pro celou naši zemi, 
zbývá nesmírně důležitý prostor, v němž je možné uhájit základní směr polistopadové transformační cesty. Radnice se 
spolu se Senátem musí stát barikádou proti opětovnému socialistickému experimentu s celým naším národem. 

První střet o charakter a další směřování České republiky jsme na jaře sice ne o mnoho, ale přece jen prohráli. Podaří-
li se nám získat silnou pozici jak v Senátu, tak i ve městech a obcích, nemusí ještě jít o tragédii a na epizodu se 
socialistickou vládou můžeme po příštích, přesvědčivě vyhraných parlamentních volbách vzpomínat jen jako na malé 
zdržení či zaváhání na cestě za skutečnou svobodou a skutečnou prosperitou. 

Tento Volební manifest je důkazem toho, že ODS pokračuje v cestě nastoupené začátkem letošního jara, že se drží 
svých ideálů a programových principů a že v tom bude pokračovat i nadále. 

NEJEN V SENÁTU, ALE I NA RADNICÍCH JDE O POLITIKU 

I druhý poločas volebního utkání 1998, který rozhodne o naší možnosti čelit socialistické vládě na mimovládních 
úrovních, je výsostně politickou záležitostí. Není pravda, že existuje "velká" parlamentní politika a vedle ní "malá" 
komunální sféra, v níž jde především o věcné, konkrétní problémy, na jejichž řešení se nakonec každý s každým 
dohodne. Věcné a konkrétní problémy jsou totiž záležitostí navýsost politickou. Kdyby se na komunální úrovni řešily 
jen věci zájmově neutrální, čili nepolitické, nebyl by žádný důvod, aby o nich rozhodoval volený samosprávný orgán. 
Postačil by úředník bez politického mandátu. 

I na komunální úrovni jde o rozhodnutí a o řešení, která někomu vyhovují více, někomu méně. Jde o střet rozdílných 
představ a zájmů, o různý pohled na svět. Právě to je politika a pouze politické mechanismy mohou v demokratickém 
systému tyto představy a zájmy uvádět v život. 

Nikoli přepolitizovanost, ale nedocenění či přímo odmítání politického rozměru komunální sféry jsou slepou (a temnou) 
uličkou, v níž číhají všemožná nebezpečí. Nadbytkem ideologie a politiky ve správě veřejných věcí straší nejvíce ti, 
kteří žádné skutečné ideje nemají, ti, kteří si předem pro jakékoli své jednání vytvářejí vždy použitelné alibi nebo ti, 
kteří nechtějí přijmout přímou a kontrolovatelnou zodpovědnost vůči svým voličům. 



ODS i nadále stojí na jasných myšlenkových principech, pomocí nichž jsme před červnovými volbami formulovali svůj 
program. Ty platí v plné míře i pro politiku komunální a senátní. Chceme, aby každý náš volič věděl koho volí a proč 
ho volí. Chceme prosazovat naše zásady do každodenního rozhodování, do řešení velkých i malých problémů měst a 
obcí a jejich obyvatel. K tomu, abychom tento výsostně politický cíl mohli uskutečnit, je nutné se opřít o osvědčený 
kompas našich programových zásad. 

PROGRAMOVÉ PILÍŘE POLITIKY ODS SE NEMĚNÍ 

Nejdůležitější programové zásady ODS, které jsme před červnovými volbami nazvali Čtyři poděbradské artikuly a 
Nabídka pro čtyři generace, platí v plné míře i pro naši politiku v Senátu i na úrovni měst a obcí. Těmito programovými 
zásadami nabízí ODS univerzální klíč k řešení problémů, které trápí naši zemi a její občany. 

Soukromí, občanské i podnikatelské, je nedotknutelné 
Tak, jak je pro svobodu každého občana škodlivá a zhoubná snaha socialistické vlády sešněrovat náš život a omezit 
naši svobodu, hrozí obdobné nebezpečí i od nejrůznějších vyhlášek, administrativních příkazů a mnohdy doslova 
šikanování socialisticky a byrokraticky smýšlejících orgánů komunálních. 

Víme dobře, že jeden z útoků proti svobodě jednotlivce číhá právě v přehnaných ambicích jak komunální byrokracie, 
tak volené samosprávy. ODS si je vědoma, že se za kolektivním rozhodováním zastupitelstev často schovává
individuální neodpovědnost i nedostatek úcty k právnímu řádu. 

ODS proto bude systematicky zužovat prostor, v němž může byrokracie ovlivňovat náš život. Nedopustí omezování 
vlastnických práv občanů a bude bojovat proti návrhům na různá vyvlastňování, prováděná pod pláštíkem takzvaného 
veřejného zájmu, který je často neoprávněně povyšován nad práva a potřeby jednotlivých občanů. 

ODS se zasadí za svobodnější podmínky pro podnikání a bude usilovat o odstranění přehnané regulace, o omezení 
počtu nejrůznějších vyžadovaných povolení i o snížení nadměrných kompetencí jinak nekontrolovatelných kontrolorů. 

Soukromí je nutno chránit. ODS se zasadí o větší pocit bezpečí v našich obcích, ale vždy bude ostražitá před lacinými 
řešeními, která mohou omezit svobodu občanů. 

ODS si je vědoma, že soukromí občana bývá narušováno nejen běžnou kriminalitou, ale i nesprávnými či zbytečnými 
postupy obecních orgánů či státních institucí. Proto na svou zásadu nedotknutelnosti soukromí nezapomene ani v 
komunální politice. 

Levný stát - levná obec 
Obec, stejně jako stát, není a nikdy nebude nejlepším správcem majetku a už vůbec ne podnikatelem. Nejsme 
spokojeni ani se současným velkým rozsahem majetku v držení měst a obcí, ani s nejrůznějšími podnikatelskými
aktivitami, které obce s tímto majetkem provádějí. ODS ví, že k největším nehospodárnostem dochází na poli 
podnikání právě ve střetu soukromého a veřejného sektoru. Bude proto usilovat o redukci "obecních socialismů", které
vytvářejí podhoubí pro prosazování osobních zájmů, pro brzdění podnikatelské aktivity i pro potenciální úplatkářství. 

ODS bude bránit neodůvodněnému nárůstu místní byrokracie a prosadí její redukci. Na druhé straně nejsme stoupenci 
nepromyšlených, zhusta jen populistických zásahů do dnes fungující struktury veřejné správy. Levná obec nesmí 
znamenat obec nečinná. Jakkoli varujeme před různými "činnostmi" měst a obcí, stejně tak nás trápí jejich nečinnost 
ve věcech, které jsou naopak jejich povinností vůči občanům. ODS zabezpečí, aby obecní aparát sloužil lidem, aby byl 
výkonný a hospodárný. 

Zajistíme odpovědné a realistické hospodaření obcí. Nejsme stoupenci dalšího zvyšování místních poplatků a zavádění 
nových, což by v obou případech znamenalo zvýšení daňové zátěže občanů. 

Nezadlužená budoucnost našich měst a obcí 
ODS prosazuje vyrovnanost státního rozpočtu i vyrovnanost ostatních veřejných rozpočtů, tedy i obecních a 
městských. Budeme investovat do dalšího rozvoje obcí, ale jen na základě skutečných potřeb občanů a finančních 
možností obcí. 

Prosadíme takovou komunální politiku, která obce nesmyslným způsobem nezadluží na dlouhá léta dopředu, politiku, 
která nebude plýtvat obecními penězi a která zamezí realizaci různých nereálných či megalomanských projektů. ODS 
bude prosazovat taková pravidla hospodaření obcí, která toto znemožní. 

ODS je pro omezení podnikatelských aktivit obcí jen na opravdu veřejně prospěšné činnosti. Bude usilovat o 
doprivatizaci obecních podniků i o jasnější oddělení veřejného a soukromého sektoru. 



Solidarita zodpovědných, soužití generací 
K základním povinnostem obcí patří starost o sociální péči, o zajištění dostupnosti základní zdravotní péče, o 
provozování sítě školských zařízení i o pomoc ve vytváření sociálního bydlení. Obce musí disponovat takovými 
pravomocemi a prostředky, aby byly schopny tyto své povinnosti na rozumné úrovni realizovat. 

ODS je přitom přesvědčena, že každý občan musí cítit zodpovědnost za sebe a svou rodinu a vědomě se připravovat 
na možné nepříznivé životní situace. ODS chce více rozlišovat mezi opravdu potřebnými občany, kteří se do tíživé 
situace dostali přes veškeré své vlastní úsilí, a těmi, kteří chtějí zneužívat sociální systém k vlastnímu prospěchu. ODS 
podpoří adresnější systém poskytování sociální pomoci obcemi a zváží i možnost náhrady peněžních výpomocí 
naturálními dávkami. 

Ke snížení lokální nezaměstnanosti bude ODS vždy používat ekonomické, pro tržní nástroje, nikoli umělé vytváření 
pracovních míst, které je neefektivní a které ve svých důsledcích znamená potřebu dalšího zvyšování veřejných 
výdajů. 

Budeme vytvářet příznivé podmínky pro bytovou výstavbu vyhledáváním vhodných lokalit, usnadňováním 
povolovacího stavebního řízení, snadnějším vyčleňováním obecních a státních pozemků pro výstavbu i rozumnými 
investicemi do infrastruktury. Zvážíme možnost poskytování státního příspěvku na výstavbu nikoli obcím, jako je tomu 
doposud, ale občanům a soukromníkům. 

ODS nestaví potřeby generací proti sobě a nehodlá vytvářet či podporovat případné mezigenerační napětí či konflikt. V 
péči o potřebné a postižené bude důsledně uplatňovat individuální přístup před kolektivizujícím. 

BUĎ - ANEBO! 

Volební rok 1998 vrcholí. Dobojováno však ani zdaleka není. A je o co a proč bojovat! Díky podpoře velké části 
veřejnosti je ODS jedinou parlamentní silou, schopnou účinně bránit socialistické vládě obracet náš vývoj zpět. 

Volby do Senátu rozhodnou, zda budeme mít větší či menší sílu svobodnou společnost a ekonomiku ubránit. Na složení 
Senátu závisí i to, zda budeme standardní demokracií, v níž se politicky střetávají pravice a levice, nebo zda se 
vrátíme do období věčných intrik všech proti všem, na úkor obecného prospěchu. 

Jaká budou naše města a obce, takový bude i náš stát. Rozhodněme společně o tom, že se v našich obcích socialismus 
znovu budovat nebude. ODS nabízí jasnou volbu, reálný a moderní program a zkušené a důvěryhodné osobnosti, 
kandidující na místa senátorů a zastupitelů. 

Zápas o naši svobodu je v poločase. Teď nastává BUĎ - ANEBO! Váš hlas pro ODS v senátních a komunálních volbách 
umožní vrátit naši zemi na cestu prosperity, zodpovědnosti a stability. 

Na jaře jsme zvedli hlavy vzhůru. Teď dokažme víc. Vydržme a vyhrajeme! 


