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Úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
krajské a senátní volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné politiky  
s populismem. I když nejsme bezchybní, jsme přesvědčeni, že děláme nezbytné a správné 
kroky, které vyplývají ze současné celoevropské ekonomické situace. Tyto kroky oceňují 
mezinárodní instituce a finanční trhy, což se projevuje v jejich pozitivním hodnocení 
naší rozpočtové politiky. Nedíváme se přitom jen za nejbližší roh, ale myslíme i do  
budoucna. Odmítáme atmosféru negativismu, šířenou ve společnosti opozicí. Kdyby 
byla v České republice situace celkově tak špatná, projevilo by se to na celkové  
důvěryhodnosti naší země v zahraničí. Nemáme vážné problémy jako řada jiných evrop-
ských zemí. A pokud nezměníme kurz, tuto důvěryhodnost neztratíme.

Chtěl bych zdůraznit, že krajské volby nemají na celostátní politiku žádný vliv. Krajské volby 
jsou především o vystavení účtu krajským vládám. Právě proto je účast v těchto volbách 
důležitá, protože jak se ukazuje, sociální demokracie se v řadě krajů, žijících poněkud ve 
stínu celostátní agendy, chovala velmi nezodpovědně. 

Česká republika si nezaslouží opakování oranžové tsunami. Zároveň si uvědomujeme, že 
občanští demokraté nesou odpovědnost ve složité ekonomické situaci v celé Evropě. Víme, 
že provádíme často nepopulární kroky, někdy kompromisní, přesto je naším cílem brzdit ne-
bezpečné zadlužování státu a usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti naší země. Opačná 
cesta je ustoupit z reforem, zrychlovat zadlužování, dramaticky zvyšovat přímé daně a zadě-
lávat tak na obrovské problémy už v blízké budoucnosti. To je cesta české levice.

S velkým znepokojením sledujeme narůstající agresivitu KSČM, která prokázala, že je nere-
formovatelná. Proto považujeme za alarmující, že ČSSD s touto stranou v řadě krajů spolu-
pracuje a nadále hodlá spolupracovat. Naším cílem bude snaha tyto oranžovo-rudé kartely 
rozbít a v krajích nepřipustit. Pokud dostaneme důvěru voličů, budeme hledat takové koalič-
ní partnery, kteří budou ctít rozpočtovou disciplínu, což je zvláště dnes mimořádně důležité. 

Občanská demokratická strana postavila kvalitní kandidáty na hejtmanky a hejtmany. 
Představujeme přitom řadu nových tváří. Došlo k výrazné personální obměně, a to ne-
jen na postech lídrů, ale i celých krajských kandidátek. Stejně tak máme řadu kvalit-
ních a slušných kandidátů na posty senátorek a senátorů. Naši kandidáti jsou připraveni  
úspěšně se ucházet na krajské i senátní úrovni o přízeň voličů. Hlas pro kandidáty ODS, ať 
už v krajích, nebo v senátních obvodech, je hlasem pro odpovědnou politiku.

Petr Nečas
předseda vlády a ODS
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Preambule

Šetří celá Evropa

Vývoj v Evropě je velmi dynamický. Ztráta konkurenceschopnosti Evropy ve světovém měřít-
ku dnes vede mimo jiné k propadu životní úrovně obyvatel řady evropských zemí. Některé 
z nich se nacházejí v dlouhodobé krizi. Ekonomika Evropské unie jako celku bude stagno-
vat, což se vzhledem k naší obchodní provázanosti především na eurozónu musí projevit 
i u nás. To je realita, které se musíme přizpůsobit.

Dnes musí evropské vlády bez rozdílu politického zabarvení reformovat, šetřit a krotit ne-
bezpečná tempa zadlužování. To přináší často bolestivé kroky, proti kterým se zvedá vlna 
odporu veřejnosti. Nelze však protestovat proti syrové ekonomické realitě. Nelze si vy-
vzdorovat lepší podmínky, aniž by vlády hnuly prstem a odkládaly nepopulární opatření 
do budoucna. Nelze zlepšit situaci zaměstnanců tím, že podvážeme podnikatelský sektor 
masivním zvýšením přímých daní, jak plánuje levice, nebo nepružným pracovním právem. 

Nemusíme na rozdíl od jiných zemí o desítky procent snižovat platy, důchody nebo sociální dáv-
ky. Naše míra spoluúčasti ve zdravotnictví stále patří mezi nejnižší v Evropě. Máme 6. nejnižší 
nezaměstnanost v Evropské unii, zatímco v zemích eurozóny je v průměru téměř dvojnásobná 
a stále stoupá. Za vlád sociální demokracie jsme se pohybovali kolem 17. místa v mnohem 
příznivějších ekonomických podmínkách. Máme 7. nejnižší veřejný dluh a nejnižší míru chudoby 
v rámci Evropské unie. 

Odmítáme proto kritiku, že se chováme „asociálně“. Tuto nálepku politice vládní šetrnosti 
dávají ti, kteří sami nenabízejí žádnou rozumnou alternativu. Ti, jejichž populismus by vedl 
k vážným ekonomickým problémům, na které by nejvíce doplatily především nízkopříjmové 
skupiny. Vidíme to dnes v řadě zemí především na jihu Evropy.

Úklid po oranžové tsunami

Na krajské úrovni bude nezbytné uklidit po následcích oranžové tsunami. Za pouhé tři 
roky vlády socialistických hejtmanů stoupl dluh krajů o více než 50 procent a jen v loň-
ském roce o 17 procent. Kraje se zadlužovaly rychleji než ústřední vládní orgány. V krajích, 
kde vládla ČSSD s KSČM, dluhy stouply téměř trojnásobně. Výnos sdílených daní ve stát-
ním rozpočtu přitom v podstatě kopíroval rozpočty krajů, takže se v krajích nelze na nic 
vymlouvat. Krajské socialistické vlády přitom doslova ze dne na den projedly rezervu, kte-
rou nastřádali jejich předchůdci.

Pokud kraje snižovaly výdaje, tak nikoli provozní, tedy na vlastní spotřebu, ale mimo jiné 
v investicích do příspěvkových organizací, kam patří školy, sociální a kulturní zařízení 
a neziskový sektor, sociální služby nevyjímaje. Na čem naopak krajské vlády nešetřily, 
jsou platy úředníků. Od jejich nástupu za tři roky stoupl jejich objem celkem o téměř  
11 procent. Objem mezd u státních úředníků ve stejném období naopak o 8 procent 
poklesl. Socialisté tedy prokazují, že u sebe nešetří. Platy vlastních úředníků jsou pro ně 
jednou z priorit, stejně jako desítky milionů korun ročně utracených za vlastní sebeprezen-
taci, jak jsme byli svědky například ve Středočeském kraji.
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Během kampaně před čtyřmi lety sociální demokraté slibovali i nesplnitelné – například 
vyšší důchody, přídavky na děti, vyšší rodičovský příspěvek. Nic z toho v souvislosti s kraj-
skými volbami prosadit nelze. Fiaskem skončil i slib proplácet zdravotnické poplatky, který 
kraje stál celkem 600 milionů korun a které chyběly jinde, než jej soudy označily za nelegální 
a musely skončit. Přesto chtějí tento laciný trik letos opakovat atakem na reformy. 

ODS řešení problémů neodkládá

Občanská demokratická strana půjde do krajských a senátních voleb kromě regionálních  
témat i s celostátní programovou linkou. Budeme zdůrazňovat ta celostátní témata, která 
se mohou reálně promítnout i do života krajů. 

Přestože Česká republika je zemí s relativně nízkou nezaměstnaností, budeme klást velký 
důraz na vytváření prostoru pro vznik nových pracovních míst. Nejúčinnější a jedinou efek-
tivní metodou je uvolňování podmínek pro podnikání a další zpružňování pracovního trhu. 
Stále je v této věci co vylepšovat, stále existuje řada překážek, které znesnadňují podnika-
telům život, a my je budeme odstraňovat. 

Chceme ukončit nebezpečný trend zadlužování krajů. Veřejné rozpočty jsou propojené  
a není důvod chovat se jinak na úrovni státu a krajů.

Budeme posilovat adresnost sociálního systému, především pak ve financování sociálních 
služeb. Naším cílem je bránit zneužívání sociálních dávek a případně upravovat zákony, 
pokud se tyto dávky nedostávají k opravdu potřebným. 

Občanská demokratická strana řešení problémů neodkládá. Vážné problémy by v krajích 
vzhledem k evropskému vývoji mohly nastat už po těchto podzimních volbách, pokud nena-
stoupí krajské vlády, které si uvědomí, že rozpočtová disciplína je životní nutnost, nikoli jen 
heslo ve volebním programu.

Podobně se hodláme chovat i v Senátu, kde má dnes levice většinu. Oranžový Senát je 
dnes díky tomu brzdou rozpočtové odpovědnosti. 

Proto dejme šanci odpovědnosti a zastavme levicový populismus.
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Občanští demokraté jsou toho názoru, že je nutné a prospěšné sladit rozpočtově odpověd-
nou politiku na centrální i krajské úrovni. Stát i kraje musí snižovat vlastní výdaje a v první 
řadě šetřit samy u sebe. Za poslední dva roky vláda snížila výdaje v centrálních institucích  
o 80 miliard korun, z toho jen objem mezd zaměstnanců ve státní správě o 8 miliard korun. 
Existují stále velké rezervy v efektivním nakládání se svěřeným majetkem krajů a zde jsou 
občanští demokraté připraveni napravit současnou situaci.

Nebezpečné tempo zadlužování je veřejným nepřítelem číslo jedna. Pokud se vládám, ať už 
na celostátní, nebo krajské úrovni vymkne z rukou, může tato nezodpovědná politika vést  
až k platební neschopnosti. To dnes vidíme například v řadě španělských regionů, které žádají 
centrální vládu o finanční pomoc. K tomu nemají některé kraje pod vládou sociální demokra-
cie, například Středočeský kraj, příliš daleko. 

Desítky milionů ročně vynaložených na vlastní sebeprezentaci hejtmanů, megalomanské 
a předražené stavby, či dokonce korupční jednání hospodaření krajů nesmírně prodražují. 
To jsou důsledky rozmařilého projídání budoucnosti bez ohledu na ekonomickou realitu.

HOSPODAŘENÍ KRAJŮ

Snížení mzdových nákladů krajských úřadů
Občanští demokraté prosazují snížit celkové mzdové náklady krajských úřadů až o 10 procent.  
Pokud lze snižovat objem mezd na celostátní úrovni, kdy centrální orgány šetří samy  
u sebe, lze totéž učinit i na úrovni krajské.

Snížení provozních výdajů
Na úrovni krajů budeme usilovat o snížení provozních výdajů alespoň o 5 procent. Těchto 
úspor lze dosáhnout zlepšenou manažerskou prací, zrušením nebo sloučením zbytečných 
agend a dále výrazným využíváním on-line internetových aukcí při nákupech služeb a ma-
teriálu. Budeme v krajích prosazovat změnu struktury rozpočtu tak, aby došlo ke snížení 
poměru mezi mandatorními provozními výdaji k celkovým výdajům rozpočtu ve prospěch 
rozvojových investic. Rozumnější je neinvestovat tolik do spotřeby, ale například do infra-
struktury, což se příznivě projeví v zaměstnanosti. 

Petr Nečas
předseda vlády



Razantní snížení dotačních programů
Razantně snížíme počet dotačních programů a objem financí vynakládaných na dotace. 
Chceme tak omezit prostor pro korupční jednání a zvýšit transparentnost rozdělování dotač-
ních prostředků.

Efektivnější využívání evropských fondů
V příštím programovacím období 2014–2020 chceme na základě vyhodnocení současné-
ho nevyhovujícího stavu změnit dosavadní přístup k práci s evropskými prostředky. Sníží-
me počet operačních programů, zjednodušíme jejich administraci, zvýšíme kontrolu a více 
provážeme rozvojové strategie státu a regionů. Evropské peníze chceme v krajích nejvíce 
využít pro výstavbu infrastruktury a podporu zaměstnanosti. Budeme prosazovat, aby  
prostředky směřované do rozvoje infrastruktury bylo možné čerpat na úrovni regionu a obcí 
pro investice do silnic II. a III. třídy. 

Konkurence ve veřejné dopravě 
Podpoříme otevření trhu v regionální železniční dopravě více subjektům. Příklady z dálkové 
dopravy ukazují, že konkurence má okamžitý vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Zároveň 
vyvineme maximální tlak na efektivitu provozu regionální dopravy ze strany Českých drah.

Rozvoj mikroregionální dopravy
Snižování nákladů na regionální dopravu lze dosáhnout zavedením minibusů, mikrobusů 
či spojů na zavolání. Principem mikroregionální dopravy je zavádění menších dopravních 
prostředků na málo vytížené spoje. Příznivým efektem je nejen ekonomická úspora a zlep-
šení dopravní obslužnosti v daném území, ale i více přátelská doprava a menší zatížení 
silnic mikrobusy na rozdíl od velkých autobusů.

Nemocnice jako akciové společnosti
Akciové společnosti jsou výhodným modelem pro řízení a financování krajských nemocnic.  
Forma akciové společnosti umožňuje využívat odpisů, a nemocnice tak mohou být při 
dobrém řízení samofinancovatelné. Snížíme tak závislost krajských nemocnic na krajském 
rozpočtu a dostaneme je buď do modelu samofinancování, nebo aspoň bez provozních 
dotací. 

Dostupná kvalitní zdravotní péče 
O hospodaření nemocnic velmi silně rozhoduje i jejich počet a rozložení na území kraje 
a koncepce uspořádání nemocniční péče. Většinu krajských nemocnic bude nutné  
restrukturalizovat a postupně snižovat počty lůžek v jednotlivých zařízeních. Krajská koncepce 
musí být nastavena tak, aby byla v celém regionu zajištěna základní, specializovaná  
i superspecializovaná péče. Jelikož chceme udržet péči na špičkové úrovni, je lepší mít 
kvalitní péči v rozumné dojezdové vzdálenosti než průměrnou v místě bydliště. 

Přizpůsobení středního školství demografickému vývoji
Ve většině krajů již proběhla významná vlna optimalizace středních škol, vyvolaná pokle-
sem počtu studentů. Některé školy byly sloučeny nebo zrušeny. Nicméně demografický 
vývoj ukazuje, že tento pokles bude trvat až do roku 2017. Proto bude nutné pokračovat 
s maximální možnou citlivostí ve snižování počtu středních škol.

Šance pro zodpovědné Váš hlas pro
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Podpora zaměstnanosti patří mezi naše hlavní priority. Nová pracovní místa nevytvoříme 
nákladnými a neefektivními státními programy, ale podporou podnikání a pružným pracovním  
trhem. Pracovní místa vytvářejí především soukromé firmy a podnikatelé. Jsou motorem  
ekonomiky a nesou kůži na trh doma a mnozí i v zahraničí, jelikož česká ekonomika je význam-
ně proexportně orientována.   

Sociální demokracie plánuje zvýšit daňovou zátěž o 120 miliard korun ročně. Chystá tak 
dramatický útok na podnikatelský sektor včetně živnostníků. Občanští demokraté nechtějí 
na rozdíl od socialistů utlumit rozvoj firem, vysokými daněmi je vyhánět do daňových rájů 
a živnostníky na pracovní úřady. Drobné podnikání je pro mnoho lidí jedinou možností obživy 
především v regionech s vysokou nezaměstnaností, přičemž živnostníci nemají takové zabez-
pečení jako zaměstnanci. Nelze na ně proto nahlížet stejně.

Zároveň podporujeme vyšší motivací lidí k rychlému nalezení nové práce. Když říkáme  
„aktivním podporu, pasivním sankce“, znamená to, že lidem se musí vyplatit legálně pracovat, 
nikoli brát sociální dávky a přitom si přivydělávat načerno nebo je jinak zneužívat.

PODPORA PODNIKÁNÍ

Nízké přímé daně firem a živnostníků
Nebudeme zvyšovat přímé daně firem, což by vedlo k jejich útlumu a zvýšení nezaměstnanosti. 
Budeme bránit všem pokusům snižovat výdajové paušály a výrazně zvyšovat odvody živnostní-
kům, což mají v plánu nejen sociální demokraté, ale i ostatní parlamentní strany. 

Důsledné rušení zbytečných paragrafů
Snížíme výdaje firem a živnostníků na administrativu v podnikání o 30 procent do roku 2014 
proti roku 2005. Prosazujeme důsledné zjednodušování všech právních předpisů pro podni-
ky a firmy. Ve spolupráci s podnikatelskou sférou zrušíme nebo omezíme každý rok desítky 
regulací, vyhlášek a předpisů, které firmy i živnostníky nutí ztrácet čas i peníze nesmyslnou  
a zbytečnou administrativou.   

Bohuslav Svoboda
primátor Prahy



Jednodušší začátky podnikání
Pro začínající podnikatele a živnostníky hodláme zkvalitnit síť poradenství, do které se zapojí 
živnostenské úřady a úřady práce ve spolupráci s podnikatelskými asociacemi. Nechceme radit, 
jak podnikat, ale usnadnit první kroky podnikatele ve vztahu ke státním institucím. 

Zrychlení zakládání obchodních společností
V rámci usnadnění začátku podnikání bude možné založit právnickou osobu prostřednictvím 
interaktivních elektronických formulářů. Založení s. r. o. bude stát 1 korunu a notáři budou mít 
nově možnost zapsat právnickou osobu do obchodního rejstříku.

Podpora přístupu firem k financování exportu
Export je tahounem české ekonomiky, která je extrémně závislá na vývozu především do Evrop-
ské unie. Budeme prosazovat usnadnění přístupu domácích firem k financování exportu pod-
porou klíčových proexportních institucí – České exportní banky, Exportní a garanční pojišťovací 
společnosti a Českomoravské záruční a rozvojové banky. Exportéry, kteří jejich služby nevyužíva-
jí, podpoříme například přes Evropskou banku pro obnovu a rozvoj. 

Jedna firma, jedna data, jeden úřad
Navrhujeme sjednotit a plně elektronizovat sběr statistických dat a výkazů pro centrální státní  
instituce u Českého statistického úřadu. Znamená to vytvořit podmínky, aby ČSÚ povinně využí-
val všechna dostupná data z existujících veřejných registrů, a firmy tak státu poskytovaly skuteč-
ně potřebná data jen jednou.

Česká a evropská legislativa dostupná na jednom místě
Především malé firmy a živnostníky zatěžuje nejen nadbytečná legislativa, ale také často obtížný  
přístup k platnému znění českých a evropských právních předpisů. Proto postupně chceme rozšířit  
veřejně přístupný informační systém o legislativě platné v České republice i o právní předpisy 
Evropské unie v autorizovaném překladu. 

Elektronizace obchodního styku
Prosazujeme usnadnění obchodního styku mezi firmami podporou využívání elektronických faktur. 
Chceme vytvořit podmínky pro to, aby firmy přiznávaly daně ve formě elektronického daňového  
přiznání. To přinese administrativní úspory nejen na straně podnikatelů, ale také na straně  
finančních úřadů. 

Konec eurohujerismu v přejímání evropské legislativy 
Naším cílem je zajistit, aby byly předpisy Evropské unie přijímány pouze v minimální variantě,  
která nebude překračovat původní bruselskou předlohu. U již přijaté evropské legislativy budeme  
prosazovat hloubkový audit, zda do ní nebyly vpašovány zbytečné dodatečné požadavky.

PRACOVNÍ TRH

Částečné pracovní úvazky
V České republice je téměř nejnižší podíl částečných úvazků v Evropě. Proto prosazujeme 
slevy na pojistném pro zaměstnavatele, kteří budou vytvářet částečné pracovní úvazky 
především pro maminky s dětmi, zdravotně postižené nebo pečující o handicapované. 
Zvýšíme tím zaměstnanost a snížíme výdaje na sociální podporu. 

Šance pro zodpovědné Váš hlas pro



Šance pro zodpovědné Váš hlas pro

Práce „na zavolanou“
Chceme vytvořit podmínky, které umožní vykonávat práci „na zavolanou“ především  
důchodcům, studentům a ženám v domácnosti. Na základě této dohody si zaměstnavatel se  
zaměstnancem vyjdou vstříc s časovým rozložením práce. 

Sdílení pracovního místa
Budeme prosazovat tzv. job-sharing, tedy výkon práce, kdy jedno pracovní místo sdílí více 
zaměstnanců. Jedná se o nový typ pružné formy práce na částečný úvazek. K rozvržení 
pracovní doby by docházelo na základě dohody mezi samotnými zaměstnanci. 

Podpora rekvalifikací jen u specifických profesí
Změníme systém státem financovaných rekvalifikací tak, aby bylo podporováno pouze pře-
školování na ty obory, které jsou nedostatkové a firmy a podnikatelé je potřebují. Umož-
níme, aby v rozhodování o systému rekvalifikací mohly mluvit přímo firmy a podnikatelské 
asociace a svazy, které mají nejpřesnější informace o tom, které profese na pracovním 
trhu chybí.

Rozšíření veřejné služby
Budeme nadále prosazovat takové kroky, které umožní nezaměstnaným opustit bludný 
kruh, ve kterém postupně ztrácejí svou kvalifikaci i motivaci pracovat. Podpoříme širší  
spolupráci s obcemi a neziskovými organizacemi umožňujícími výkon veřejné služby, která 
je především prvním aktivním krokem pro získání práce. 

Prostupné zaměstnávání
Prohloubíme systém prostupného zaměstnávání, kdy na veřejnou službu navážeme  
veřejně prospěšné práce a finančně podporovaná společensky účelná pracovní místa, a to 
na limitovanou dobu. Nezaměstnaní tak získají odrazový můstek pro nástup do reálného 
zaměstnání.  

Evropské peníze pro rekvalifikace a zvýšení odbornosti zaměstnanců
Budeme podporovat projekty vzdělávání z evropských fondů, které zaměstnavatelům  
umožní čerpat prostředky na zvyšování vzdělání a kvalifikace těch zaměstnanců, kteří by  
jinak byli ohroženi propouštěním. Projekty budou zaměstnavatelům hradit vzdělávání těchto 
zaměstnanců po přechodné období, kdy je méně zakázek.



Miroslava Němcová
předsedkyně Poslanecké sněmovny

Sociální cítění je tradiční konzervativní hodnotou a není výsadou pouze levice, která stále 
slibuje sociální jistoty bez ohledu na ekonomickou realitu. Její představa masivního zvyšování 
sociálních výdajů, a tím zrychlování zadlužování je v dnešní ekonomické situaci cestou přesně 
opačnou, do nejistoty a chudoby širokých vrstev obyvatel. 

Občanští demokraté se od socialistů významně liší v přístupech k sociálním tématům. 
Rozlišujeme nezodpovědný populismus a skutečnou solidaritu s potřebnými, ne s těmi 
kdo peníze daňových poplatníků zneužívají. Rozlišujeme příliš nákladné budování  
„sociálního státu“, na který si nejsme schopni vydělat, a efektivní sociální systém v eko-
nomických možnostech státu. 

V současné době všechny evropské země, a to i tam, kde vládnou levicové vlády, musí 
reformovat sociální a zdravotní systémy. Vyžaduje to nejen ekonomický, ale i demogra-
fický vývoj, vyvolaný prodlužujícím se věkem populace a klesajícím podílem ekonomicky 
aktivních lidí. 

EFEKTIVNÍ SOCIÁLNÍ SYSTÉM

Nastavení sociálních služeb podle skutečné potřeby
Sociální služby musí být efektivnější a úspornější. Budeme prosazovat, aby základní síť 
sociálních služeb byla nastavena podle skladby obyvatel v jednotlivých lokalitách. Navrhu-
jeme, aby kraje na základě podkladů z obcí vytvářely střednědobé plány sociálních služeb, 
které budou odpovídat skutečné potřebě. Při prosazování průhledného a stabilního finan-
cování sociálních služeb chceme rozvíjet spolupráci krajů a obcí s poskytovateli i klienty 
sociální péče při tzv. komunitním plánování. Umožníme tím efektivnější systém sociálních 
služeb v daném regionu podle dlouhodobé poptávky a nabídky.

Jednotná a průhledná pravidla pro financování sociálních služeb
Chceme jasně definovat, za co a komu stát platí v systému sociálních služeb. Kromě  
parametrů kvality sociální péče stanovíme také jednotkovou cenu, kterou stát vynaloží 
například za hodinu práce sociálního pracovníka, za lůžkoden péče v ústavech.

Šance pro zodpovědné Váš hlas pro



Dlouhodobé financování sociálních služeb
Navrhneme změnu financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů tak, aby bylo možné 
plánovat poskytování sociálních služeb na základě výběru a soutěže na nejméně 3 roky, 
ne z roku na rok. Toto opatření přinese jistotu klientům sociálního systému a pracovníkům 
v sociálních službách i větší efektivitu a úspory v systému sociálních služeb.  

Posílení terénní sociální práce
V sociálně vyloučených lokalitách posílíme sociální terénní práci. Sociální terénní pracovníci 
musí mít vazbu na pro svoji práci potřebné instituce, policii, školu a neziskové organizace, 
které problematiku v místě řeší. Jejich pravomoci musí být posíleny o možnost odnětí dávek.

STOP ZNEUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Exekuce životního minima
Chceme pokračovat ve zpřísňování sankcí pro neplatiče. Dávky životního minima budou  
chronickým neplatičům exekuovány. Dnes dochází k tomu, že se mnozí schovávají za 
sociální dávky a nepodléhají exekucím ve správních sankcích. V takových případech jim 
zůstane jen existenční minimum. Je možné uvažovat o exekuovatelnosti dalších dávek.

Stop zneužívání dávek na bydlení
V současné době dochází ke zneužívání dávek na bydlení především majiteli některých 
ubytoven, kteří svým klientům nastavují několikanásobně vyšší nájemné, neodpovídající 
kvalitě a velikosti bydlení. Budeme prosazovat nastavení takových pravidel pro poskytování 
příspěvků na bydlení, aby se nedaly zneužívat jak příjemcem, tak poskytovatelem nájmu 
bydlení. Požadujeme, aby úřady práce kontrolovaly, zda vynaložené prostředky na bydlení 
odpovídají jeho úrovni. Zákon o sociálním bydlení by měl jasně definovat jeho jednotlivé 
stupně a dále pro koho a na jak dlouho bude tato podpora hrazena.

Tvrdá penalizace práce načerno
Podporujeme kroky, které omezí práci načerno jak domácích, tak zahraničních pracovníků. Firmě, 
která opakovaně a v masovém měřítku zaměstnává pracovníky nelegálně a připravuje tak stát 
o odvody, může být kromě miliónových pokut ukončena možnost podnikání. Chceme také otevřít 
diskusi o dlouhodobém zákazu podnikání všem členům statutárních orgánů takovýchto firem. 

PODPORA RODINY

Jednodušší podmínky pro zakládání firemních školek
Podporujeme alternativní formy péče o děti, které budou vhodné především tam, kde je 
nedostatek klasických mateřských školek. Firmy, obce a neziskové organizace budou moci 
zřizovat předškolní zařízení od miniškolek v počtu 4 dětí po školky o velikosti celé třídy za 
jednodušších hygienických, prostorových a dalších souvisejících podmínek. Náklady na 
zřízení a provoz si budou moci firmy odepsat z daní.

Legální domácí péče o předškoláky za úplatu 
Navrhujeme rozšířit možnosti individuální předškolní péče o dítě v jeho domácnosti za  
limitovanou úplatu. Chceme tak umožnit legální rodinné placené hlídání dětí za jasně sta-
novených podmínek. V současné péči by bylo možné mít nejvýše čtyři děti do 7 let věku, 
přičemž do tohoto počtu se započítávají i vlastní děti ve věku do 7 let. Zároveň podporujeme 
služby péče o děti v rámci živnostenského podnikání.

Šance pro zodpovědné Váš hlas pro



Dlouhodobá péče v rodinném prostředí
Navrhujeme, aby se v systému dlouhodobé péče rozšířily možnosti, jak zajistit péči o seniora 
či zdravotně postiženého v jeho přirozeném domácím prostředí. Podpoříme širší nabídku 
odlehčovací a ambulantní péče, která klientům i členům jejich rodiny pomůže zvládnout 
situace, kdy se neobejdou bez asistence odborníků. Daňově zvýhodníme členy rodiny, kteří 
doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči.

Dlouhodobá péče v ústavech jen jako špička pyramidy
Stát a kraje musí zajišťovat kvalitní ústavní péči, která člověku umožní důstojný život  
v malé komunitě. Doposud převládající ústavní péče se však musí stát vrcholem pyramidy 
dlouhodobé sociální péče, nikoli zůstat její základnou. Proto nepřipustíme, aby se při změně  
zdravotního systému pouze převedla akutní nemocniční lůžka na lůžka sociální. 

Nižší počet dětí v ústavech
Ochrana ohrožených dětí u nás nedosahuje úrovně odpovídající vyspělým evropským stá-
tům. Podporujeme snížení počtu dětí v ústavech, který je u nás trvale příliš vysoký. Mimo 
rodinu bude dítě odebráno jen zcela výjimečně. Větší motivací podpoříme zvýšení počtu 
pěstounských rodin, například jejich profesionalizací. Budeme se věnovat profesionalizaci 
sociálních pracovníků, kteří pracují s dětmi v terénu.

Soukromý sektor v sociálním bydlení
Za účinnou podporu sociálního bydlení nepovažujeme pouze nekoordinovanou obecní  
výstavbu sociálních nájemních bytů. Naopak budeme prosazovat, aby se do nabídky sociál-
ního bydlení mohli ve větší míře zapojit i soukromí vlastníci, kteří získají potřebné garance 
ve formě komerčního pojištění. 

Šance pro zodpovědné Váš hlas pro



Přemysl Sobotka
kandidát na prezidenta 
1. místopředseda Senátu

  

Uvědomujeme si, že řada kroků, které v současné době provádíme, není populární. Vnější 
ekonomické podmínky ovlivňují naši zemi natolik, že reformy a nezbytné úspory nemohou 
být zcela bezbolestné. 

Česká republika si však v evropském srovnání nevede špatně. České dluhopisy patří mezi 
nejbezpečnější v Evropě, což vůbec není samozřejmé. Znamená to, že mezinárodní instituce 
a finanční trhy pohlížejí na naši zemi jako na bezpečný přístav a oceňují snahu vypořádat se 
s hrozbou zadlužování. 

Odmítáme politiku populismu a snadných řešení. Nikoli líbivá slova, ale konkrétní činy  
rozhodují o budoucnosti této země. Už dnes však nabízíme světlo na konci tunelu. Politiku 
úspor můžeme doprovodit rozumnou podporou růstu, která neprohloubí zadlužování státu  
a krajů. Zaměříme se i na kvalitní vzdělávání na krajské úrovni a posílení bezpečnosti občanů  
především v problémových lokalitách.

PODPORA RŮSTU

Aktivizace peněz na účtech státních podniků 
V následujících letech využijeme finanční prostředky na účtech státních podniků pro 
povzbuzení ekonomického růstu. V případě investic státu musí být zajištěn okamžitý  
přínos pro malé a střední subdodavatele tím, že dodavatelé budou proplácet faktury do 
30 dnů. Využijeme také evropskou směrnici pro alternativní fondy k přilákání například 
fondů rizikového kapitálu do České republiky.

Investice do energetických úspor
Mezi lety 2013 a 2020 chceme využít až 55 miliard korun z výnosu prodeje emisních 
povolenek na program energetických úspor v budovách, průmyslových podnicích a ener-
getických zdrojích. Podpora energetických úspor přinese celkové investice ve výši až 
300 miliard korun, což se pozitivně promítne do růstu stavebního průmyslu, tvorby pracovních  
míst i daňových příjmů státu.

Šance pro zodpovědné Váš hlas pro



  

 

 

 

 

Stop neefektivním dotacím pro nové obnovitelné zdroje
Významným faktorem růstu ceny elektrické energie je dnes přehnaná dotační podpora 
obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren. Na tu masivně přispívají nejen 
domácnosti, ale i firmy, kterým se tak výrazně zvyšují výrobní náklady. Proto budeme pro-
sazovat co nejrychlejší zastavení veřejné podpory pro nově budované obnovitelné zdroje 
kromě těch, které vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu. 

Modernizace a rozvoj přenosové soustavy 
Za efektivní prorůstové opatření považujeme modernizaci přenosové soustavy, která 
proběhne v následujících deseti letech v objemu zhruba 66 miliard korun. Je to příležitost 
jak pro velké domácí stavební a strojírenské firmy, tak pro menší subdodavatele. Dostateč-
ná kapacita pro přenos elektřiny je také důležitou podmínkou pro další investice a rozvoj 
průmyslových podniků, který vyžaduje zvýšenou spotřebu elektřiny. 

Zrychlení výstavby liniových staveb v energetice
V současné době trvá příprava a výstavba energetických liniových staveb více než 10 let.  
Chceme proto výrazně zkrátit tuto dobu až na tři roky tak, aby bylo možné připojovat 
nové zdroje energie do přenosové soustavy. Proto hodláme centralizovat povolovací pro-
cesy, slučovat jednotlivá řízení, stanovovat časové lhůty, urychlovat procesy vyvlastňování  
v případech veřejného zájmu dle standardní evropské legislativy.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Daňové zvýhodnění spolupráce firem a škol 
Bolavým místem pro většinu českých firem jsou kvalita, zkušenosti a dovednosti absol-
ventů středních i vysokých škol. Kvalifikovaní pracovníci jsou přitom klíčovým faktorem 
pro rozvoj jakékoli firmy. Proto zavedeme daňové zvýhodnění firem, které spolupracují se 
středními a vysokými školami, pomáhají a umožňují jejich studentům získat zkušenosti 
přímo v praxi. 

Střední školy orientované na praxi
Odborné školy propojíme více s praxí. V posledním ročníku si bude moci student vybrat, 
zda bude mít více praxe (v případě, že nebude chtít dále studovat vysokou školu), nebo 
více předmětů všeobecného přehledu (pokud plánuje jít dále na vysokou školu). Podpoříme 
změnu nabídky studijních oborů na středních odborných školách pro potřeby praxe tak, aby 
byl co největší počet jejich absolventů uplatněn na trhu práce.

Podpora rekvalifikací jen u specifických profesí
Změníme systém státem financovaných rekvalifikací tak, aby bylo podporováno pouze pře-
školování na ty obory, které jsou nedostatkové, a firmy a podnikatelé je potřebují. Umožníme, 
aby v rozhodování o systému rekvalifikací mohly mluvit přímo firmy a podnikatelské asociace 
a svazy, které mají nejpřesnější informace o tom, které profese na pracovním trhu chybí. 

Šance pro zodpovědné Váš hlas pro



PRÁVO A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

Nulová tolerance ke kriminalitě všech forem
Musí dojít k přehodnocení práce policie, která by měla důsledněji postihovat všechny 
formy trestné činnosti, včetně drobné majetkové kriminality nezletilých. Nulová tolerance  
k těmto činům je alfou a omegou zlepšení vzájemného soužití především v sociálně 
vyloučených lokalitách. Policejní jednotky musí být v kritických oblastech posilovány, jako 
se stalo na Šluknovsku.

Opakované přestupky trestným činem
Navrhujeme, aby soustavně opakované přestupky (proti majetku, osobní integritě) byly  
posuzovány jako trestný čin. Tresty by v těchto případech měly být peněžité, ale i alterna-
tivní, například v podobě veřejně prospěšných prací.

Zákaz pobytu
Prosazujeme zavedení nové sankce do přestupkového zákona, která spočívá v zákazu  
„zdržovat se“ pachateli v místě, kde se určitých typů přestupku dopustil. Zákaz pobytu 
reaguje na nedostatečné sankce za přestupky, neboť pokuta je v řadě případů neúčinná. 
Cílem je dosáhnout zlepšení bezpečnosti v problémových lokalitách.

Pomoc obětem trestných činů
Oběti trestné činnosti musí požívat vyšší ochrany před pachateli kriminálních deliktů. Těchto 
změn lze dosáhnout novelou trestního řádu. Pro nemajetné oběti trestných činů zajistíme  
bezplatnou právní pomoc.

Šance pro zodpovědné Váš hlas pro
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1) ODS
Jsme zavedenou tradiční stranou na rozdíl od různých neživotaschopných experimentů 
a jednorázových marketingových projektů.

2) Garance polistopadového vývoje
Polistopadový vývoj je návratem ke svobodě a demokracii. Odmítáme nostalgii po minulém 
režimu a budeme bránit nástupu stále agresivnějších komunistů.

3) Vyrovnání s minulostí
Vždy jsme nejvýrazněji prosazovali vyrovnání s totalitní minulostí. Patří sem i narovnání vztahů 
s církvemi, které odblokuje rozvoj 1200 měst a obcí.

4) Odpovědnost
Odmítáme podbízivou populistickou politiku s možným důsledkem destabilizace naší ekono-
miky. Nechceme nechat dluhy našim dětem a vnukům.

5) Stabilita
Česká republika má díky své rozpočtové politice dobrý zvuk v zahraničí. Jako jedné z mála 
zemí se jí vyhnula bankovní krize, je ostrovem stability v neklidném evropském prostředí.

6) Nová pracovní místa
Naším lékem na nízkou nezaměstnanost jsou podpora podnikání a pružný pracovní trh. 
Pracovní místa vytvářejí firmy, kterým stát nesmí házet klacky pod nohy.

7) Solidarita
Solidarita s potřebnými je tradiční konzervativní hodnotou. Budeme motivovat aktivní, zabráníme 
zneužívání sociálních dávek.

8) Levný a efektivní stát
Naším cílem je levný a efektivní stát. Proto prosazujeme snižování veřejných výdajů,  
slučování a rušení agend a úřadů ve státní správě.

9) Národní zájmy
Budeme dál sebevědomě hájit české zájmy v zahraničí. Případné přijetí eura budeme v budoucnu  
podporovat jen tehdy, pokud to bude výhodné pro naše občany.

10) Budoucnost
Naším cílem je hrdá, konkurenceschopná země vzdělaných lidí, kteří obstojí v evropském 
srovnání, a kde má každý šanci na úspěch.

www.ods.cz


