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ROZVÁŽNĚ A ODPOVĚDNĚ  
Program ODS vychází z přesvědčení že odpovědnost za vlastní osud má každý občan především ve svých 
rukou. Svojí prací iniciativou a tvořivostí může kromě toho působit i na své okolí a tak spoluutvářet věci 
veřejné.  

Naše heslo pro nastávající komunální volby zní: "Pokračujme rozvážně a odpovědně". Uplatněte svoji 
rozvážnost a odpovědnost při rozhodování o tom, komu dáte svůj hlas, abyste oddělili plané sliby, 
nereálná řešení a pouhá přání od realistického programu ODS.  

Už před dvěma roky předložila ODS občanům zásadní volební program. O tom, jak vážně bereme takový 
závazek vůči voličům, jste se mohli přesvědčovat od voleb v roce 1992 prakticky každý den. Stejně 
vážně a odpovědně předkládáme tento komunální program, jehož jednotlivé kapitoly zahrnují všechny 
oblasti života obce i regionu a jsou vzájemně propojeny. Program pro územní samosprávu v něm 
navazuje na koncepci hospodářské; sociální i morálně kulturní přeměny, tak jak ji na celostátní úrovni již 
úspěšně prosazují zástupci ODS. 
Rozvážně a odpovědně budou k výkonu svých funkcí přistupovat naši kandidáti kteří dostanou Vaši 
důvěru.  

Budou mít vždy na paměti že odpovědnost volených zástupců je odvozena od odpovědnosti občana, a 
nikoliv naopak. Je samozřejmé; že se všichni budou aktivně zúčastňovat práce zastupitelstev. Jako 
starostové nebo primátoři budou vždy důstojně reprezentovat svoji obec.  



Kandidáti ODS si uvědomují že často se budou muset rozhodovat mezi líbivým či krátkodobě výhodným 
řešením a řešením méně líbivým, ale dlouhodobě nezbytným a přinášejícím obecný prospěch. Naši 
kandidáti jsou vždy ochotni dát přednost dlouhodobému prospěchu obce a občanů před populárním a pro 
ně snadnějším rozhodnutím.  

Náš komunální program vychází ze současných potřeb obcí. Staví na pocitu sounáležitosti občanů s obcí 
a směřuje k obnovení tradičně rozmanitého života v našich vesnicích a městech.  

ODS je přesvědčena, že rozvaha a odpovědnost voličů spolu s rozvahou a odpovědností kandidátů ODS 
přinesou takové volební výsledky, které budou zárukou stability, prosperity a dalšího rozvoje obcí regionů 
a státu.  

 
SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA  
Samospráva na úrovni obcí a regionů je způsob, jakým se občané podílejí na správě veřejných věcí. 
Volení zástupci za ODS budou proto hájit zájmy občanů, seznamovat se s problémy, kterými žijí, a 
pravidelně se s nimi budou setkávat. Při výkonu své funkce nebudou mít na zřeteli jen zájem období, na 
které byli zvoleni, ale prospěch obce či regionu do budoucna. Musí proto dokázat v některých případech 
převzít odpovědnost i za krátkodobě nelíbivá řešení, současně však spoluobčanům vysvětlit potřebu 
takových kroků z dlouhodobého hlediska.  

ODS zajistí, aby státní správa sloužila občanům tím, že vytvoří stejné a rovné podmínky a příležitosti pro 
jejich život, práci a podnikání, bude chránit jejich bezpečnost, životní prostředí a pomáhat, pokud se 
dostanou do tíživé sociální situace. Výkon státní správy bude vycházet z platných zákonů, její 
rozhodování bude rychlé, průhledné a kontrolovatelné. Namísto bující byrokracie chceme vytvořit dobře 
fungující úřady, které budou sloužit občanům a chránit jejich práva.  

Nezbytným předpokladem fungování státní správy je odpovědná práce úředníka. Proto přispějeme k 
tomu, aby úředníci státní správy získali odpovídající postavení ve společnosti, a to zejména odpovědnou 
prací, odborností a ochotou při styku s občany, ale i přiměřeným hmotným zajištěním. Chceme též 
prosadit stanovení jasných povinností úředníků a jejich odpovědnosti vůči státu a občanům. Každý 
úředník musí vědět, že není pánem občana, ale že mu má sloužit. Za samozřejmý předpoklad práce 
úředníka považujeme odbornou úroveň, zdržení se podnikání i jakékoliv činnosti, která by jej mohla 
diskreditovat. Výběr úředníků chceme provádět na základě řízení, jejichž pravidla budou předem 
oznámena a průběh kontrolovatelný.  

Při přípravě reformy státní správy a v diskusích o vyšších územních celcích hájíme především hledisko co 
největší funkčnosti, úspornosti a jasně stanovených kompetencí. Vznikající regiony se nesmí stát ohnisky 
nového centralismu a zdrojem zvyšování byrokracie. Proto je naším cílem postupně co nejvíce zmenšit 
státní administrativu a přenést rozhodování přímo na občana. Nezbytnou státní správu chceme 
decentralizovat s důrazem na přenesení pravomocí až na úroveň obcí.  

Rozdělení působností mezi jednotlivými stupni státní správy a samosprávy je věcný, praktický problém a 
ODS odmítá jeho politizaci. Soustava územních pracovišť ministerstev představuje oblast, kde lze značně 
zlepšit fungování státní správy. Naším hlavním cílem je proto snížení jejich počtu, zprůhlednění jejich 
struktury a jejich účelné propojení s orgány samosprávy.  

ODS chce:  
a. samosprávu, která hájí zájmy občanu, a státní správu, která jim slouží  
b. jasné kompetence státní správy a samosprávy, odpovědnější práci úředníků, méně byrokracie  
c. rychlé, průhledné a kontrolovatelné rozhodování  

 
MAJETEK  
Na obce byl v minulém období převeden rozsáhlý majetek. Mají proto velkou odpovědnost za řádnou péči 
o něj či jeho průhlednou a veřejně kontrolovatelnou privatizaci. ODS je však přesvědčena, že úloha obcí 
nemá spočívat v podnikání, ale v plnění nezbytných veřejných funkcí, ze- jména v oblasti sociální péče, 
zdravotnictví, školství a životního prostředí. Proto chceme v každé obci stanovit a zveřejnit rozsah a 
charakter majetku, který obec potřebuje pro zachování těchto funkcí. Ostatní majetek chceme postupně 
privatizovat nebo nabídnout ke komerčnímu využití.  

Chceme privatizovat především bytové domy, ale i technické provozy nebo jejich části, přičemž 
rozhodujícím kritériem nebude výše dosaženého zisku. Hlavní cíl privatizace obecního majetku vidíme v 
nalezení konkrétních vlastníků. Za specifický pokládáme majetek sloužící k zajištění příjmů obce nebo 'k 
jejímu budoucímu územnímu rozvoji. Pro nakládání s ním - chceme vypracovat dlouhodobé koncepce, ze 
kterých bude naprosto jasné, jakým způsobem se majetek využije. Při této činnosti chceme více spolu- 
pracovat s podnikateli a umožnit jim provozování různých služeb s využitím obecního majetku.  

ODS bude prosazovat, aby veškeré smluvní vztahy, do kterých obec vstupuje, byly pod veřejnou 
kontrolou, jasné a průhledné. Všechny zamýšlené prodeje a pronájmy budeme včas veřejně vyhlašovat a 



realizovat zásadně formou veřejné soutěže. Postaráme se o to, aby uzavírané smlouvy byly pro obec 
výhodné buď přímo finančně, nebo tím, že pro občany budou jimi zajištěny potřebné služby a že 
investováním do obecního majetku se jeho stav zlepší. To přinese občanům kvalitní veřejné služby, 
podnikatelům bude umožněno podnikat s dlouhodobým ziskem a obec zhodnotí svůj majetek. Z výnosů 
prodeje majetku chceme hradit pouze investiční akce k rozvoji obce a nikoli běžné výdaje,  

Chceme použít obecní majetek i k podpoře podnikatelských záměrů a rozvojových projektů prospěšných 
pro obec, jako jsou zařízení pro cestovní ruch, sport a rekreací, školy a zdravotnická zařízení, bytová 
výstavba, regenerace starých čtvrtí či rozšiřování a údržba veřejné zeleně.  

Velký důraz ODS klade na stabilizaci vlastnických vztahů a tedy ukončení restitučního procesu zřetelným 
opatřením, které do budoucna vyloučí další zpochybňování současného stavu.  

ODS chce:  
a. dobře hospodařit s majetkem obce a v přiměřené míře  
b. zdrženlivě podnikat v souladu se záměry obce, s finančním a majetkovým podílem na projektech 

pro obec nezbytných  
c. vytvářet podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování veřejných služeb  

 
FINANCE  
ODS, která nesla hlavní odpovědnost za úspěšnou ekonomickou reformu na celostátní úrovni, se zasadí o 
to, aby stejně úspěšné bylo i hospodaření obcí. V komunální ekonomické politice chceme postupovat v 
souladu s vládní politikou a dosáhnout prosperity obcí a měst.  

Budeme prosazovat jasná pravidla hospodaření obcí, jak pokud jde o rozpočet, tak majetek a finanční 
zdroje. Za základní pravidlo považujeme vyrovnaný rozpočet. V jeho rámci podpoříme aktivní vytváření 
nových finančních zdrojů, zejména kapitalizaci předem určených obecních příjmů a rozumné vydávání 
dluhopisů. Výnosy těchto zdrojů nebudou použity ke krytí běžných výdajů, ale budou investovány do 
dlouhodobě zanedbávaných oblastí a do infrastruktury, v nichž do značné míry ještě pociťujeme 
negativní dědictví minulosti.  

Překonat toto dědictví klade značné nároky na finance a finanční hospodaření obcí. ODS proto prosadí 
vytvoření mechanismů na využití prostředků z malé privatizace na infrastrukturální projekty a současně 
vytvoření podmínek pro čerpání dlouhodobých úvěrů na tyto účely z mezinárodních zdrojů.  

Nová daňová soustava přinesla snížení závislosti obcí na centru a odbourávání původně převažující role 
státu. ODS tento trend podporuje a bude nadále prosazovat, aby i výnosy některých dalších daní byly 
určeny ve prospěch obcí. Roli státu vůči obcím spatřujeme spíše ve spoluúčasti na konkrétních 
projektech, zejména v oblasti dopravy, energetických sítí a životního prostředí. Hospodaření obcí chceme 
podřídit účinné kontrole, a to odborné pomocí orgánů zastupitelstva, ale i veřejné. Každý občan tak bude 
mít možnost průhlednou a pochopitelnou cestou poznat, jak jsou používány prostředky jeho obce.  

ODS chce:  
a. hospodaření obcí založit no vyrovnaných rozpočtech  
b. aktivně vytvářet o využívat nové finanční zdroje  
c. podřídit investice hlavním obecním potřebám o investovat zvláště do zanedbávaných oblastí  

 
 
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ  
ODS vychází ze zásady, že občan při každé své činnosti uplatňuje svá individuální práva, avšak že 
současně musí respektovat určité společné zájmy a nést odpovědnost za její důsledky. Územní plánování 
a zpracování programů rozvoje obcí pokládáme za nástroj, který slouží k nalezení dohody mezi občanem, 
obcí a státem o způsobu využití a obývání daného prostoru a o omezeních, která je přitom nutno 
dodržovat, aby byla uchována kvalita života a nebylo ohroženo životní prostředí.  

Územní plán nepokládáme za shora danou direktivu, soustavu příkazů a zákazů či konečný a neměnný 
projekt rozvoje obce. Naši členové budou podporovat zpracování takových územních plánů, které v 
životě obce slouží k orientaci správným směrem. Chceme, abychom získali nástroj dostatečně citlivý, 
schopný přiměřeně a včas zachytit změny života obce, a současně dostatečně silný, aby zabránil 
nežádoucím nevratným krokům. Územní plány musí podle našeho názoru vycházet z dlouhodobé potřeby 
obcí a zároveň respektovat individuální práva a zájmy občanů.  

Obec často sama nestačí na vyřešení všech problémů, na zodpovězení všech otázek rozvoje regionu. 
Budeme proto podporovat úzkou vzájemnou spolupráci obcí. V ochraně životního prostředí, plánech 
dopravních staveb, energetických sítí či větších sociálních projektů spatřujeme právě ty oblasti, které je 



třeba řešit společně a které lze společně promítat do programů rozvoje obcí, územně plánovací 
dokumentace i obecních rozpočtů.  

ODS chápe územní plán jako nástroj k dosažení prosperity obce, jejího harmonického rozvoje a současně 
jako cestu ke zlepšení společně sdíleného životního prostředí.  

ODS chce:  
a. vytvářet dlouhodobé územní plány padle potřeb obce  
b. zpracovával územní plány s co největším ohledem no zájmy občanů a jejich individuální práva  
c. podporovat vzájemnou spolupráci obcí při zajišťování veřejných zájmů a při tvorbě územních 

plánů  

 
BYTOVÁ POLITIKA  
Cílem bytové politiky ODS je vytvoření fungujícího trhu s bydlením, tak, aby si každý mohl vybrat byt 
podle svých potřeb a možností. Zasadíme se o to, aby zákony, ze kterých vycházejí nájemní vztahy, 
respektovaly práva vlastníků nakládat se svým majetkem, zároveň však poskytovaly nezbytnou ochranu 
nájemcům bytů. Jsme pro postupnou liberalizaci nájemného, provázenou opatřeními na cílenou podporu 
sociálně potřebných občanů.  

Obce se staly vlastníkem převážné většiny bývalých státních bytů a na nich záleží, jak účelně s tímto 
majetkem naloží. ODS chce dále pokračovat v rychlé privatizaci obecního bytového fondu, a to především 
prodejem celých domů, okrajově i prodejem jednotlivých bytů podle konkrétních místních podmínek. 
Bude dbát na to, aby bylo předem určeno, jak velký bytový fond si obec chce a musí ponechat k plnění 
svých funkcí (sociální byty, byty pro havarijní případy, náhradní byty, byty pro některé zaměstnance ap). 
Privatizací obecního bytového fondu nejen najdeme pro domy konkrétní a odpovědné vlastníky, ale také 
odlehčíme obecnímu rozpočtu. Současně se postaráme o kvalitní správu a údržbu zbylých obecních bytů. 
Tím, že dojde ke snížení jejich počtu, bude snadnější odhalovat volné či neoprávněně obsazené byty 
.Budeme též usilovat o důsledný postih těch, kteří obecní byty obývají neoprávněně nebo porušují 
nájemní povinnosti.  

V zájmu rozšiřování bytového fondu budeme podporovat výstavbu soukromých nájemních domů či 
rodinných domků a chceme uvést do života systém hypotéčních úvěrů pro nové majitele. Ve větších 
městech podpoříme rozšiřování bytového fondu nástavbami a vestavbami, případně úpravami 
panelových domů, které zlepší kvalitu bytů i architektonickou kvalitu těchto domů. Také to umožní 
uvolnění přízemí těchto domů pro nebytové prostory, obchody a služby.  

ODS bude v obecních zastupitelstvech podle možností vytvářet finanční zdroje pro údržbu a opravy 
domovního fondu. Naši členové v obecních zastupitelstvech budou při svém rozhodování vždy zvažovat 
důsledky svého rozhodování pro územní rozvoj obce a budou se snažit zamezit vylidňování center měst.  

ODS chce:  
a. pokračovat v privatizaci bytového fondu zejména prodejem celých domů  
b. ponechat určitou část bytového fondu ve vlastnictví obce a efektivně spravovat tyto obecní byty  
c. podporovat rozmanité formy bytové výstavby jako příspěvek k rozvoji trhu s byty  

 
BEZPEČNOST  
Cílem ODS v oblasti bezpečnosti je zajistit občanům důslednou ochranu jejich života, zdraví a majetku. 
Jsme si vědomi, že složitá (bezpečnostní situace je do značné míry nevyhnutelným důsledkem odstranění 
totalitních omezení, cenou za svobodu pro všechny, kterou někteří zneužívají.  

I přes poslední pozitivní vývoj v této oblasti se ODS nehodlá smířit se současným stavem kriminality v 
České republice. Potlačení kriminálních jevů je však možné pouze promyšlenými a na sebe logicky 
navazujícími kroky státních orgánů a samosprávy za spoluúčasti občanů. ODS prosazuje program 
"Bezpečná ulice", zaměřený na potlačení pouliční kriminality společným nekompromisním postupem 
státní i obecní policie a na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Jeho cílem je posílit u občanů pocit 
bezpečí v jejich obci či městě.  

Základ programu spočívá v prevenci, zejména v aktivní přítomnosti policistů v ulicích, ale i v dalších 
opatřeních, jako je zlepšení funkce linky tísňového volání, osvětlení ulic, přehlednosti dopravního značení 
a v péči o kvalitu komunikací. Velkou pozornost budeme věnovat preventivním programům zaměřeným 
do nejrizikovějších oblastí a na sociálně nepřizpůsobivou mládež. Chceme, aby v prevenci kriminality a 
asociálních jevů sehrály mnohem větší roli obce, které by měly být po rodině člověku nejbližší 
pospolitostí.  

Tato opatření chceme provést pomocí změn v organizaci i v zákonech, zejména ještě širším uvolněním 
pořádkové policie pro práci v ulicích a v terénu, lepší součinností státní a obecní policie, zřizováním 



malých oddělení policie v místech s vysokou kriminalitou a vytvářením speciálních policejních týmů pro 
boj s krádežemi, loupežemi a porušováním pořádku. Součinnost orgánů činných v trestním řízení chceme 
zlepšit tak, aby vedla k co nejrychlejšímu postihu pachatelů.  

V oblasti legislativy připravujeme posílení pravomocí obcí při zajišťování veřejného pořádku a postihu 
drobné kriminality cestou novely zákona o obecní policii a přestupkového zákona. Důležité budou zcela 
nové zákony o zbraních a střelivu a o soukromých bezpečnostních službách.  

ODS chce:  
a. změnou zákona posílit pravomoci obcí při zajišťování veřejného pořádku o postihu drobné 

kriminality  
b. ve spolupráci státní o obecní policie realizovat program "Bezpečné ulice", zaměřený no 

důslednou ochranu života, zdraví o majetku občanů  
c. zlepšit součinnost orgánu činných v trestním řízení o umožnit tak maximálně rychlý o účinný 

postih pachatelů trestné činnosti.  
 
 
 
PODNIKÁNÍ  
Podnikání považujeme za zdroj blahobytu občanů a rozvoje obcí i státu. Základem politiky ODS v této 
oblasti je proto jak na celostátní, tak na komunální úrovni přímá i nepřímá podpora všech 
podnikatelských aktivit. Na celostátní úrovni je naší politikou trvalé snižování celkového daňového 
zatížení, na regionální úrovni, především v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností, budeme cíleně 
podporovat malé a střední podnikání.  

Na místní úrovni se ODS zaměří převážně na odstraňování byrokratických překážek. Naši členové vědí, 
že podnikatel vyřizující si administrativní náležitosti není prosebníkem, ale občanem, jehož; aktivita je 
velmi významná pro obec i pro stát. Úřední projednávání těchto náležitostí proto bude vstřícné a rychlé, 
bez vršení zbytečných komplikací. Zlepšit chceme také činnost katastrálních úřadů a obchodních soudů.  

ODS bude prosazovat, aby orgány státní správy a samosprávy pečovaly o budování a rozvoj 
infrastruktury, která je pro podnikání nezbytná, především dopravní sítě a telekomunikací. V obcích 
zpracujeme programy podpory podnikání obsahující informace o vhodných pozemcích, budovách, 
nebytových prostorech a veřejných soutěžích. Tyto programy chceme vytvářet ve spolupráci s profesními 
sdruženími, komorami či svazy podnikatelů. ODS bude dbát i na to, aby ekonomické aktivity obce 
nevytvářely nekalou konkurenci soukromému podnikání.  

Významným prostředkem podpory podnikání jsou na komunální úrovni obecní zakázky. Obce samy by 
neměly podnikat tam, kde je výhodnější uplatnit soukromou iniciativu. Platí to i pro takové oblasti, jako 
je údržba komunikací, svoz, třídění a likvidace odpadů, rozvod a čištění vody, plynu či hromadná 
doprava. Proto budeme prosazovat privatizaci těchto činností v přiměřeném rozsahu a dbát na to, aby 
všechny veřejné zakázky vznikaly na základě otevřeného a veřejně kontrolovatelného řízení.  

Mimořádnou pozornost budeme věnovat ochraně spotřebitele a prosazování podnikatelské solidnosti a 
etiky. Víme, že solidnost a důvěryhodnost mají význam nejen pro spotřebitele, ale jsou též důležitou 
součástí efektivního fungování celé ekonomiky. Proto jejich prosazování považujeme za jeden z 
významných úkolů státní správy a samosprávy na všech úrovních.  

ODS chce:  
a. podporovat podnikatelské aktivity jako zdroj blahobytu občanů a rozvoje obcí i státu  
b. napomáhat zvyšování kultury, solidnosti a etiky podnikání  
c. dbát na ochranu spotřebitele  

 
 
DOPRAVA  
Dobře fungující doprava je důležitou podmínkou nejen pro hospodářství, ale i pro spokojený život 
občana. Naším cílem je rychlý a bezpečný přesun osob i zboží při zachování požadavků ochrany životního 
prostředí. Toho chceme dosáhnout nalezením správného poměru mezi hromadnou a individuální 
dopravou, zejména přiměřenou podporou dopravní obslužnosti území a investicemi do silničních, 
železničních, leteckých i vodních cest.  

Zabezpečení potřebné dopravní obslužnosti území patří mezi důležité úkoly státu a obcí. Zahrnuje 
zejména údržbu dopravních cest a zajištění nezbytných linek a spojů v městské hromadné dopravě, na 
železnici a v autobusové dopravě. To však neznamená, že tyto funkce musí stát či obce zabezpečovat 
státními či obecními podniky. ODS je ve většině případů pro uzavření. smlouvy se soukromým subjektem 



a pro to, aby obce podpořily vznik drobných místních dopravců k obsluze svého nejbližšího okolí. 
Chceme nadále udržet cenovou dostupnost hromadné dopravy účelnými dotacemi státu i obcí do osobní 
železniční dopravy, autobusové dopravy a do městské hromadné dopravy .Zvláštní pozornost budeme 
věnovat dopravě žáků do škol a dopravní dosažitelnosti zdravotnických zařízení. V rámci sociálních 
opatření bude stát přispívat rodičům na jízdné žákům do škol a mládeži do zařízení sloužících k přípravě 
na povolání.  

V nejbližší době bude dokončena privatizace autobusové dopravy a bude rozhodnuto o privatizaci 
některých částí železniční dopravy. Podporu státu a obcí chceme směřovat nejen do velkých městských 
dopravních podniků, ale i drobným podnikatelům v pravidelné osobní dopravě.  

Naším cílem je zmenšit zatížení životního prostředí dopravou. Toho chceme dosáhnout přinejmenším 
nezvyšováním rozsahu těžké nákladní dopravy na silnicích, podporou železniční a vodní dopravy a 
postupným zvyšováním požadavků na kvalitu vozového parku a paliv .Vyšší nároky na nová vozidla a 
přísnější kontroly používaných budou postupně vyřazovat z provozu ta, která nadměrně zatěžují životní 
prostředí. Budeme podporovat program výstavby dálnic, které spolu s obchvaty obcí odvedou velkou část 
dopravy mimo obce. Budeme podporovat další elektrizaci železničních tratí a městské hromadné dopravy 
.V obcích budeme věnovat pozornost i rekreačním potřebám a zejména cyklistickým stezkám, které 
chceme co nejvíce budovat a rozšiřovat.  

ODS chce:  
a. za podpory státu i obce zachovat nezbytnou dopravní síť  
b. využívat v hromadné dopravě soukromé podnikání  
c. posilovat ekologická hlediska při organizaci dopravy  

 
 
VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ  
Venkov je nositelem tradičních lidských hodnot, které jsou nezbytné pro zdravý vývoj společnosti. Cílem 
ODS je proto obnova mnohotvárného venkovského života s efektivním zemědělstvím. Venkov je 
současně oblastí, kde z celé společnosti nejdéle přetrvávají důsledky kolektivizace a socializace. Naším 
názorem je, že nejlepším hospodářem je soukromý vlastník, který je díky svému vědomí sounáležitosti s 
půdou i přirozeným ochráncem kvality životního prostředí.  

Naším cílem je především prosadit urychlenou stabilizaci vlastnických poměrů, zejména ukončením 
nápravy majetkových křivd a privatizací státních statků. Zasadíme se rovněž o urychlení pozemkových 
úprav, umožňujících vhodnými výměnami zvýšit efektivnost zemědělského podnikání a přispět i k 
rozšíření rekreační funkce krajiny.  

Budoucnost zemědělství spočívá podle ODS ve volné konkurenci na trhu a v soutěži různých forem 
soukromého podnikání. Nepřijatelný je pro nás jakýkoli návrat státem řízené výroby. Vzhledem k 
zvláštnímu charakteru zemědělské výroby jsme však pro určitá podpůrná opatření, jako je přístup k 
příznivým úvěrům, vyrovnávání výkyvů trhu intervencemi státu a ochrana domácího trhu před nekalou 
konkurencí dotovaných dovozů. Podpoříme i tradiční opory zemědělského podnikání, jako jsou 
svépomocné pojišťovny a záložny.  

Budeme dbát na vytváření souladu mezi dobrými podmínkami pro hospodaření na venkově na jedné 
straně a ochranou životního prostředí na straně druhé. Chceme, aby pozornost věnovaná ekologii 
neznamenala pouze dodatečné náklady, ale přinesla naopak nové podnikatelské příležitosti.  

ODS chce:  
a. stabilizovat vlastnické poměry na venkově a urychleně dokončit nápravy křivd způsobených 

kolektivizací  
b. efektivní a tržní zemědělství ve výrobě, zpracování i obchodu, které bude rozumně podporováno 

z veřejných zdrojů  
c. obnovit tradiční venkovské prostředí a vyvážený vztah člověka a přírody v zemědělství, jehož 

cílem není výroba za každou cenu  

 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
ODS si uvědomuje závažnost problému životního prostředí, jeho stavu i velkého úsilí, které bude stát 
jeho zlepšení. Ochrana životního prostředí však nestojí stranou ekonomických a politických problémů, a 
proto ji chceme řešit v těchto souvislostech. Při ochraně životního prostředí dáváme přednost 
ekonomickým nástrojům, které nenaruší konkurenci a působení volného trhu a umožní dosáhnout cíle s 



co nejmenšími náklady. Roli státu vidíme tak jako v ostatních oblastech ve stanovení pravidel a kontrole 
jejich dodržování.  

ODS prosazuje princip odpovědnosti vlastníka, který jako podnikatel ponese náklady za znečisťování, 
které způsobuje, jako vlastník je však na druhé straně nejpřirozenějším ochráncem svého majetku, 
zejména půdy a lesa. Podnikatele, který zahájí práce na odstranění znečisťování, chceme motivovat 
výrazným snížením ekologických poplatků.  

Víme, že i nadále zůstává řada oblastí, kde bude nezbytná finanční pomoc ze strany státu či obcí. Jedná 
se zejména o rozsáhlou akci převodu lokálních topenišť na ekologická paliva či řešení starých 
ekologických škod. Systém poskytování těchto finančních prostředků však chceme zprůhlednit a část 
rozhodování přesunout na nižší úroveň.  

Obce hrají nejdůležitější úlohu v tzv. malé ekologii, zejména v péči o zeleň, údržbě komunikací a 
odstraňování prachu. Jejich pravomoci vůči malým znečisťovatelům proto chceme ještě rozšířit. 
Zdůrazňujeme osobní odpovědnost občanů za vzhled jejich okolí, za šetření vodou, energií a surovinami 
a za hospodaření s odpady.  

ODS si v budoucím období klade za cíl dosáhnout konkrétního zlepšení těch složek životního prostředí, 
které mají přímý vliv na zdraví člověka. V oblasti ovzduší je to především prevence vysokých koncentrací 
škodlivin při inverzích a významné snížení znečistění nízké vrstvy ovzduší ekologizací lokálních topenišť a 
omezením negativních vlivů dopravy. Pro zlepšení stavu povrchových vod podpoříme dobudování 
potřebných čistíren odpadních vod. V odpadovém hospodářství je v současné době nejdůležitějším 
krokem vybudování efektivních systémů sběru, využití a likvidace komunálního odpadu. Jsme 
přesvědčeni, že obce by v této oblasti měly do budoucna co nejvíce využívat služeb soukromých firem. 
Zasadíme se o to, aby výběr těchto firem byl otevřený a veřejně kontrolovatelný.  

ODS chce:  
a. zdůraznit odpovědnost občana, vlastníka a podnikatele, úlohu obce vidí především v oblasti 

kontrolní a organizační  
b. zvýšením pravomocí obcí vůči místním znečišťovatelům a jejich důsledným uplatňováním přispět 

ke zlepšení stavu jejich životního prostředí  
c. zlepšit systém financování péče o životní prostředí a posílit působení ekonomických nástrojů  

 
 
ZDRAVOTNICTVÍ  
Cílem ODS v oblasti zdravotnictví je neustále zvyšovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Podporujeme 
proto transformaci zdravotnictví, rozsáhlou privatizaci a zdokonalení systému nestátního zdravotního 
pojištění. Zdůrazňujeme též změnu v postojích každého občana, kdy podstatná část odpovědnosti za 
vlastní zdravotní stav nyní přechází na něho samotného. Chceme, aby obce zajišťovaly dobré podmínky 
pro zdravotní péči na úrovni prvního styku občanů se zdravotním systémem, zejména pokud jde o 
praktické lékaře a domácí ošetřovatelskou péči.  

ODS bude v obcích prosazovat privatizaci zdravotnických služeb a podporovat vznik a rozvoj soukromých 
lékařských praxí, zdravotnických zařízení a zařízení domácí ošetřovatelské péče, zejména vytvářením 
příznivých podmínek pro jejich vznik tam, kde je to potřebné. Na tento proces se díváme též jako na 
podporu soukromého podnikání v obci. Podobně budeme podporovat vznik lékáren, zařízení pro 
zdravotně a mentálně postiženou mládež a zařízení poskytující zdravotní a sociální péči těm starším 
občanům, o které se nemůže postarat jejich rodina. Zasadíme se též o to, aby ve větších městech byly 
zpracovány programy prevence drogových závislostí a řešení jejich důsledků.  

Na úrovni okresních úřadů a magistrátů budeme prosazovat rozšiřování služeb ambulantní zdravotní péče 
a zvýšení její kvality. Rozvoj ambulantní a domácí péče umožní poskytovat zdravotní péči způsobem pro 
pacienta nejpříjemnějším, v jeho domácím prostředí. Umožní rovněž zkrácení nutného pobytu v 
nemocnici a tím i zvýšení úrovně zdravotní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních.  

Zlepšování zdravotního stavu občanů a předcházení civilizačních chorob podpoříme prostřednictvím 
programů pro zdravý životní styl, které mohou výhodně kombinovat rekreační možnosti obcí s 
preventivními cíli v oblasti zdraví.  

ODS chce:  
a. dbát na zvýšení dostupnosti zdravotní péče pro občany  
b. podporovat vznik soukromých lékařských praxí, činnosti praktických lékařů a zařízení domácí a 

ambulantní péče o nemocné  
c. pečoval o úroveň zdravotnických zařízení v majetku obcí  

 



 
SOCIÁLNÍ PÉČE  
Základem politiky ODS v oblasti sociální péče je odpovědnost každého občana, rovné podmínky pro 
všechny a ochrana těch, kteří nemohou vlastními silami této odpovědnosti dostát.  

Systém sociální péče v minulosti byl plošný, neposkytoval pomoc jen tam, kde jí bylo skutečně potřeba. 
Vyznačoval se proto malou efektivitou a docházelo ke zneužívání sociálních dávek. ODS se proto zasadí, 
aby sociální reforma, která v současné době probíhá, byla urychlena, a dopracuje její tři základní pilíře. 
Prvním je důchodové pojištění a navazující systém penzijního připojištění, jehož výši si každý může volit 
podle svých možností a potřeb. Druhým je státní sociální podpora, která zabraňuje chudobě některých 
skupin obyvatelstva. Je určena zejména rodinám s dětmi a bude poskytována důsledně ve vazbě na 
jejich příjem.  

Třetím pilířem je sociální pomoc, jíž především obce uskutečňují vlastní sociální politiku. Díky znalosti 
podmínek žadatele právě ony mohou zajistit poskytnutí adresné a účinné pomoci. Sociální pomoc je 
určena občanům v tíživé životní situaci a podmínkou jejího poskytnutí je jejich aktivní účast na řešení. 
ODS prosazuje na obecní úrovni takovou sociální pomoc, jejíž podstatou je poskytování konkrétních 
sociálních služeb, nikoli vyplácení sociálních dávek. Budeme dbát na to, aby poskytování sociálních 
služeb bylo založeno na skutečně osobním přístupu k lidem.  

Významnou úlohu v zajišťování sociální péče mají různá sdružení občanů na dobrovolném a charitativním 
základě. Budeme proto dbát na to, aby orgány státní správy a samosprávy vytvářely vhodné podmínky 
pro jejich činnost.  

Základem naší politiky v oblasti zaměstnanosti je přesvědčení, že především aktivní příjem je zdrojem 
blahobytu jednotlivců a rodin. Proto prosazujeme, aby stát a obce všemožně podporovaly rozvoj nových 
podnikatelských aktivit. Dynamický rozvoj soukromých firem již dokázal vstřebat statisíce lidí 
propuštěných ze státních podniků. V některých okresech však míra nezaměstnanosti výrazně překračuje 
celostátní průměr. Zde vidíme řešení v úzké spolupráci úřadů státní správy s představiteli obcí, vedoucí 
ke zpracování projektů pro rozvoj podnikání jako nejvýznamnějšího zdroje nových pracovních příležitostí.  

ODS chce:  
a. poskytnout sociální péči těm, kdo ji skutečně potřebují, a zabránit tak zneužívání sociálních 

dávek  
b. napomáhat vytváření pracovních příležitostí  
c. podporovat dobrovolné a charitativní organizace v oblasti sociální péče  

 
 
ŠKOLSTVÍ  
ODS si je vědoma zásadní důležitosti vzdělání v životě jednotlivce i celé společnosti. Vzdělání umožňuje 
každému člověku plné rozvinutí jeho osobnosti, zajištění hmotné existence a uplatnění ve společnosti. 
Vzdělaní občané jsou bohatstvím každého státu; je tedy v zájmu jedinců i celku, aby stát společně s 
městy a obcemi podporoval státní i nestátní školství a pečoval o jeho kvalitu.  

Proto chceme v předškolní výchově položit větší důraz na výchovu v rodině, v předškolních zařízeních 
vycházet především z výchovných potřeb spjatých s individualitou dítěte. Jsme pro zavedení vzdělávacích 
standardů na základních i středních školách, stanovení jasných pravidel, srovnatelných podmínek a 
zajištění návaznosti mezi jednotlivými školami stejného typu. Podporujeme diferenciaci ve vzdělání, 
zavádění volitelných a nepovinných předmětů a chceme vytvořit podmínky pro existenci dostatečně 
pestré nabídky vzdělávacích příležitostí ve státním i nestátním školství.  

ODS je též pro zachování přiměřeného rozsahu mimoškolní výchovy, za spoluúčasti škol, rodičů i obcí. 
Chceme využít možností, které poskytují školy a další zařízení v obcích, pro náplň volného času, rozšíření 
nabídky celoživotního vzdělávání a pro rekvalifikační programy.  

ODS podporuje zvyšování pravomocí a odpovědnosti obcí za zajištění chodu základních škol. V oblasti 
samosprávy ve školství proto chceme prosadit úpravu doposud často formálního postavení okresních 
školních rad a obecních komisí pro vzdělávání a především zavedením instituce rady školy tak přiblížit na 
nejnižším stupni řízení školství samosprávu občanům-rodičům žáků školy.  

ODS se bude zasazovat o posílení společenského postavení učitelů a dalších pedagogických pracovnÍků. 
Zároveň však považujeme za nezbytné vytvořit předpoklady pro zvyšování kvality jejich práce.  

ODS chce:  
a. podporovat různorodost škol a vytváření konkurenčního prostředí  
b. posílit pravomoce obce při zajištění základního vzdělání  



c. zvýšit vliv rodičů na život školy  

 
 
KULTURA A SPORT  
ODS chápe kulturu v jejím širokém pojetí, nejen jako tvorbu nových uměleckých hodnot a úsilí o 
zachování existujících, ale i jako péči o životní styl, o vztahy mezi lidmi, o prostředí, ve kterém žijeme.  

Naše pojetí kultury tedy předpokládá, že kultura není a nemůže být jen záležitostí státu. Naším cílem je 
naopak co největší snížení role státu v této oblasti ve prospěch individuálních aktivit občanů a kulturního 
života obcí. Chceme dosáhnout toho, aby se v obcích znovu rozvinula tzv. malá kultura, která je jádrem 
činnosti různých klubů, spolků, sdružení a skupin občanů -tak, jak to bývalo v naší zemi tradicí. V naší 
komunální politice si klademe za úkol dobře pečovat o kulturní dědictví, napomáhat rozvoji místních 
kulturních aktivit a povzbuzovat místní podnikatele k podpoře kultury a sportu.  

V rámci podpory podnikání chceme také v obcích dávat příležitost soukromým podnikatelům v oblasti 
kultury a podporovat jejich aktivity. V oblasti péče o památky se zasadíme o vznik nové právní úpravy, 
která povede ke zlepšení jejich ochrany. Obce jako vlastníci velkého podílu památkových objektů nesou 
velkou odpovědnost. ODS proto bude prosazovat vytvoření potřebných finančních zdrojů a jejich účelné 
využívání při obnově těchto památek. Pro soukromé vlastníky, zavázané povinností řádně o památky 
pečovat, chce ODS prosadit přiměřenou kompenzaci. Nový vztah k památkám, zahrnující historické, 
estetické i ekonomické hledisko, je pro nás důležitou součástí chápání vlastnických práv.  

Součástí zdravého životního stylu v obci je i tělovýchova a sport. Nejedná se nám však především o 
nákladný, špičkový sport, ale hlavně o sportovní aktivity nabízející široké uplatnění pro každého. Takový 
sportovní život chceme v obcích všemožně podporovat.  

ODS chce:  
a. přímo i nepřímo podporovat dobrovolné i podnikatelské kulturní aktivity v obcích  
b. rozvíjet místní kulturu, udržovat místní tradice a chránit kulturní dědictví  
c. podporovat sportovní život v obci  

 
 
CESTOVNÍ RUCH  
V podmínkách naší země je cestovní ruch jednou z významných oblastí podnikání a pro obce také 
významnou možností příjmů. Jsme toho názoru, že přispívá i k utváření dobrého obrazu České republiky 
a tím posiluje její postavení na mezinárodním poli. Podstatnou úlohu při rozvíjení cestovního ruchu musí 
sehrát právě obce. V zásadě každá obec v naší zemi se může stát cílem cestovních aktivit. Proto ODS 
bude podporovat cestovní ruch a rozvíjet potenciál České republiky v této oblasti.  

Pojem cestovní ruch nechápeme pouze úzce jako rekreační a poznávací turistiku. V současné době jsou 
součástí podnikání i služební cesty manažerů či technických odborníků. Zlepšením podmínek pro cestovní 
ruch tak významně přispějeme k rozvoji obchodu a hospodářství vůbec.  

Napomůžeme tomu, aby obce hledaly a pečovaly o osobitý ráz, vztah ke své historii, přírodním krásám a 
kulturnímu dědictví. I v obcích, které nemohou nabídnout výrazně rekreační aktivity a kde je návštěvnost 
omezena jen na určité skupiny osob, chceme vytvářet a nabízet doplňkový program a motivovat 
návštěvníky k návratům. Nejde nám pouze o to, aby byli návštěvníci, ať již jde o cestu služební či 
turistickou, spokojeni, naším cílem je, aby se rádi vraceli. Proto zajistíme, aby tomu odpovídala 
bezpečnost, dopravní infrastruktura, životní prostředí i úroveň služeb.  

ODS bude dále prosazovat, aby samospráva ve spolupráci s orgány státní správy zajišťovala provádění 
řádné kontroly poskytovaných služeb, zejména jejich kvality a zdanění příjmů, aby nedocházelo k 
nelegálním podnikatelským aktivitám a daňovým únikům.  

Chceme, aby rozvoj cestovního ruchu byl ku prospěchu nejen státu a obcí, ale především jednotlivých 
občanů. Každé snižování jejich pohody v důsledku cestovního ruchu proto chceme vyvážit 
bezprostředním a viditelným prospěchem, který jim z této aktivity poplyne.  

ODS chce:  
a. podporovat cestovní ruch jako významný zdroj příjmu  
b. při rozvoji cestovního ruchu brát ohled na potřeby a požadavky občanů  
c. využívat cestovní ruch k představení a propagaci obcí  

 
 



ZÁVĚR  
Vážení voliči,  

program, který jste právě přečetli vychází z dlouhodobě prosazované politiky ODS, jejímiž základními 
kameny jsou občan, rodina, obec a stát, Hodnoty, které hájíme, jsou stále tytéž. Dnes Vám je 
předkládáme v podobě, o které se domníváme, že odpovídá na každodenní problémy, se kterými se ve 
Vaší obci či městě setkáváte. Tvoří pevný základ, na němž naši kandidáti zpracovali své vlastní konkrétní 
programy tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám každé obce a řešily její problémy.  

Základní, společné cíle tedy máme jasné. Chceme vybudovat samosprávu, která hájí zájmy občanů a 
státní správu, která jim slouží. Rychlé, průhledné a kontrolovatelné rozhodování které provádí ODS na 
celostátní úrovni, bude naší předností i v obcích.  

V souladu s naší celostátní politikou budeme v obcích řádně hospodařit s vyrovnanými rozpočty, rozumně 
privatizovat obecní majetek, zejména bytový fond. Bydlení vůbec považujeme za velmi důležitou oblast, 
kde však neexistují jednoduchá řešení. Půjdeme cestou postupných, ale jistých kroků a zaměříme se 
zejména na různé formy podpory bytové výstavby.  

Víme, že občany trápí bezpečnostní situace v obcích a městech. Na toto téma bylo řečeno mnoho, my 
přicházíme s programem "Bezpečná ulice" zaměřeným na co nejrychlejší a účinný postih pachatelů 
trestné činnosti.  

Naši politiku nezaměřujeme jen na města; velký význam přikládáme venkovu jako místu tradičních 
lidských hodnot a vztahu člověka k přírodě, Naším cz1em je zde urychlené ustálení vlastnických vztahů a 
prosperující zemědělství. Životní prostředí chceme zlepšovat důsledným uplatňováním pravomocí obcí 
vůči místním znečisťovatelům.  

Ve zdravotnictví sociální péči a školství, kde má významnou roli stát, uplatníme také co nejvíce zásadu 
osobní odpovědnosti občana a výrazné účasti obce jako nejbližší pospolitosti občanů. Chceme tím 
dosáhnout zlepšení dostupnosti lékařské péče, poskytování adresné a účinné sociální pomoci a zvýšení 
vlivu rodičů a obcí na základní vzdělání.  

Prostředky k naplňování cz1ů nepřijdou všechny shora od státního rozpočtu. Naší politikou je naopak 
všestranná podpora soukromého podnikání, které považujeme za základní zdroj blahobytu občanů a 
rozvoje obcí. Chceme v obcích vytvářet dobré vztahy s podnikateli, prospěšné pro obě strany, a i pro 
občana samotného.  

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit Vaši obec po další čtyři roky a důsledky některých 
jeho rozhodnutí přetrvají ještě mnohem delší dobu.  

    

Přejeme Vám, aby Vaše volba byla šťastná. 
Vaše ODS.  

 


