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Senátní volby v roce 1996 završí vytváření institucí demokratického politického systému v České republice.
Přirozeným vyústěním politické, hospodářské a společenské transformace je nově položený důraz Občanské
demokratické strany na řád a pořádek, morální hodnoty a pravidla.

S vědomím, že období převratných změn s sebou přineslo mnoho nových, dílčích problémů, které chce
Občanská demokratická strana postupně vyřešit, zdůrazňuje pro toto období určitá dále uvedená témata,
aniž by tím chtěla pominout ostatní problémy.

K základním politickým cílům Občanské demokratické strany patří vytvoření co nejširšího prostoru pro
svobodného občana, který nese odpovědnost za vlastní život a za své blízké a který přijímá i díl
odpovědnosti za věci veřejné. Ke svobodě patří respekt k základním morálním hodnotám - v osobním životě,
v práci, v podnikání, v politice. Prosazení těchto pravidel je dalším krokem, který musí naše země vykonat.

Svoboda a prosperita se staly velkými příležitostmi vloženými do rukou občanů. Uvědomujeme si, že prostor
svobody, který jsme vytvořili, může být zneužit k sebeprosazování na úkor druhých. V takových případech je
úkolem státu svobodu střežit a být občanovi při zjednání pořádku účinnou a rychlou pomocí, na niž se může
spolehnout.

Svoboda je zároveň novou individuální odpovědností, která může v občanovi vzbuzovat obavy, že si s ní
nebude vědět rady, že neobstojí v nových podmínkách tvrdé konkurence. Těm občanům, kteří to potřebují,
musí být stát mnoha účinnými způsoby záštitou.

Pro nás je rodina zásadní hodnotou, nejzákladnějším lidským společenstvím. Tím, že spočívá na přirozené
solidaritě, překračuje generační hranice, zejména vytváří životní jistoty pro děti.

Svoboda otevírá pro slušného člověka, řádného občana možnost spoluutvářet své vesnice a města, rozvíjet
vzdělání, užívat kulturního bohatství a prospívat životnímu prostředí.

Na venkov chceme vrátit prosperitu, obnovit jeho kulturní tradice a zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání,
řemesel a služeb na vesnici. Ve městech chceme významně přispět k zajištění dostupného bydlení.



1. ŘÁDNÉ HOSPODAŘENÍ

Občanská demokratická strana uskutečňováním své politiky vytvořila podmínky pro hospodářský růst,
obnovu a rozvoj země. Vytvořila makroekonomické pro- středí, které stimuluje zdravou ekonomiku.

V tomto období klade důraz na pořádek v hospodaření.

Občan musí mít jistotu:

že na svobodném trhu se opravdu prosadí principy čestného jednání a volné soutěže, nikoli monopolní
zájmy a kartelové dohody,
že uzavřené smlouvy se musí dodržovat a že stát na jejich dodržování přísně dbá, .že se daně vybírají
důsledně, bez rozdílů a bez možnosti daňových úniků,
že banky jsou pod účinným dohledem tak, aby byly co nejlépe zabezpečeny prostředky vkladatelů,
že se s daněmi a dalšími prostředky vybíranými od občanů na sociální zabezpečení a zdravotní péči
šetrně hospodaří.

2. PÉČE O POTŘEBNÉ

Občanská demokratická strana se hlásí k základní lidské solidaritě, která vychází z vědomí sounáležitosti
těch, kdo spolu žijí, kdo mají společné kořeny, ze spoluodpovědnosti společenství za své členy bez rozdílu
majetku, schopností, stáří, původu či zdravotního stavu.

Česká republika bude stát zanedlouho před problémem stárnutí populace, která bude mít vyšší nároky jak na
každého z nás, tak na sociální zabezpečení a lékařskou péči, tedy na veřejné finance. Transformací sociálního
systému jsme zahájili odpovědnou přípravu na toto období.

Občan musí mít jistotu:

že důchody budou pravidelně valorizovány a že své stáří prožije důstojně, že sliby v sociální oblasti
jsou věrohodné a realistické,
že nejlepší odpovědí na řadu jeho osobních starostí je prosperita země a rostoucí životní úroveň, které
jsou zároveň nejlepší zárukou slibů v sociální oblasti, .že se stát postará o potřebné, o ty, kdo se ocitli
v sociálně svízelné situaci, o postižené,
že adresný systém sociálního zabezpečení je určen právě pro něj, stane-li se potřebným, a že adresnost
je jediným zodpovědným a účinným řešením.

3. BEZPEČÍ

Svobodnou společnost ohrožují ti, kdo nedodržují pravidla stanovená zákonem. Občané oprávněně vyžadují,
aby byli chráněni před svévolí zločince. Chtějí se cítit bezpečně na ulici, chtějí vědět, že jejich domov a
majetek jsou chráněny, že je v obci zajištěn veřejný pořádek. Zároveň chtějí, aby společnost byla chráněna
před organizovaným zločinem.

Občan musí mít jistotu:

že je chráněn proti nezákonnému počínání jednotlivců i skupin ("mafií"), .že stát jej chrání proti
terorismu na nejvyšší možné profesionální úrovni, .že jsou rychlým a účinným způsobem trestány
daňové úniky,
že stát podniká účinné kroky proti obchodu s drogami a zvláště proti šíření drog ve školách,
že stát účinným způsobem znemožňuje "praní špinavých peněz",



že extremistické skupiny budou postaveny mimo zákon, překročí-li právní předpisy, .že soudy jsou
skutečným, účinným a rychlým prosazovatelem spravedlnosti, .že proti ilegálním přistěhovalcům a
cizincům, kteří pracují bez pracovního povolení, uplatní stát přísná opatření.

4. ŘÁDNÁ SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH

Přejeme si, aby se každý občan mohl s hrdostí hlásit ke svému státu.

Proto chceme:

aby právní řád byl souborem přehledných a snadno použitelných pravidel, .aby úředníci veřejné správy
bylí připraveni občanovi poskytnout patřičné služby jménem státu,
aby se ve veřejné správě prosadily morální zásady, které předpokládají slušnost a vstřícnost a vylučují
netečnost, nečinnost, neochotu, lhostejnost a korupci,
aby byly smluvní vztahy a právní nároky soudně vymahatelné a aby došly rychle svého naplnění,
aby hospodárné chování státu i obcí a šetrné nakládání s veřejnými prostředky umožnilo snižování
daní, aby se stát i obce řídily vyrovnaným rozpočtem,
aby bylo přísně trestáno překročení zákona či prováděcích předpisů ze strany státní správy a aby
oprávněný nárok občana byl odškodněn.

Usilujeme o to, aby český národ navázal na slavné tradice a stal se důstojným partnerem ostatních
evropských národů. Jsme vedeni před- stavou harmonické společnosti ve svobodné prosperující zemi a
věříme, že díky Vaší pomoci to můžeme dokázat.


