
Jasně MODRÁ
Dejdar: Vidím 
renesanci ODS

Martin Dejdar je 
jedním z  nejpopu-
lárnějších českých 
herců. Před vol-
bami se rozhodl 

podpořit Petra Fialu 
a  během série talk 

show s ním objet jižní 
Moravu, kde předse-

da ODS kandiduje jako 
lídr. Proč Martin Dej-
dar podporuje ODS 
a Petra Fialu? 

Více na str. 3

PŘEDVOLEBNÍ NOVINY ŘÍJEN 2017
!

Tato Vyšehradská deklarace je především veřejným 
příslibem, že účast ODS ve vládě musí být jasně svá-
zána s plněním našeho programu, jinak je pro nás ne-
přijatelná.

PETR FIALA: OD A DO Z...

Jsme stranou s pevnými hodnotami a silným 
programem. Do voleb jdeme s novým lídrem 
– Petr Fiala je „služebně“ nejmladší lídr de-
mokratických politických stran, nezatížený 
minulostí české politiky, ale především je 
respektovanou osobností s vysokým odbor-
ným a morálním kreditem. Zatímco většinu 
politiků v dnešní době zajímá výlučně poli-
tický marketing, Petr Fiala zdůvodňuje svou 
motivaci vstoupit do politiky jinak a sebevě-
domě: „Chci vrátit politice její původní pravý 
smysl.“

To vše je silnou zárukou pro voliče ODS 
2017, že jejich hlas bude mít smysl. Víme, jak 
s Vaším hlasem naložíme, ale je také důležité, 
abyste to věděli i Vy!

Nedávno jsme přijali Vyšehradskou de-
klaraci ODS. Představili jsme 12 hlavních 
priorit a náš veřejný závazek k tomu, co udě-
láme a prosadíme, pokud nám dáte mandát 
a  dostatečnou sílu do  vlády. Samozřejmě 
víme, že každá koaliční demokratická vlá-
da je také otázkou kompromisu. Jsme však 
přesvědčeni, že pokud dostaneme dostatečně 

silný mandát pro vládu, budeme schopni si-
lou rozumu, argumenty a nabídkou přitažli-
vých a dobrých řešení pro lidi naše závazky 
vůči Vám, našim voličům, prosadit. Proto 
má hlas pro ODS smysl. Na  to se můžete 
spolehnout.

Víme, jak velká je v  naší zemi nedůvěra 
k  politice a  politikům. A  také se nám nelí-
bí, že někteří politici a  mnoho médií zúžili 
předvolební diskusi na  otázky: kdo, s  kým 
a proti komu po volbách půjde, nebo nepů-
jde. Lidi přitom mnohem víc zajímá, co chtě-
jí, ale především, co pro ně mohou politické 
strany udělat. 

Silný program 
pro silné Česko
Můžete se spolehnout, že snížíme daně, 
a  tím navýšíme platy. S námi si můžete být 
jisti, že si nezvolíte nějakou nepovedenou 
kopii, všelijaké napodobeniny nebo kladivo 
na normální lidi. Můžete se také spolehnout, 
že uděláme revoluci v byrokracii. Ano, někdy 

i konzervativní strana slibuje revoluci. Byro-
kracie má u nás silné kořeny v minulosti, ale 
v  České republice jsme nikdy neměli tolik 
byrokracie jako v posledních čtyřech letech. 
S  ODS máte jistotu, že zrušíme nesmysly 
a šikanování malých a středních podnikate-
lů. A můžete se spolehnout, že kvalitní vzdě-
lání a lepší školství se stanou prioritou vlády.

S  ODS máte jistotu programu pro silné 
Česko v  silné EU. Usilujeme o  to, co chce 
většina našich občanů: členství v  rozum-
ně reformované Evropě, bez povinnosti 
přijmout euro, dokud to nebude pro nás 
výhodné a dokud to většina občanů nebu-

de chtít, bez povinnosti migračních kvót, 
s plnou suverenitou České republiky v mig-
rační politice. Nejsme snílci, ale ani nejsme 
strašpytlové, kteří na všechno říkají ne. My 
máme konkrétní program, co v  Evropě 
prosazovat společně a co chránit sami pro 
sebe. 

Víme, co tyto volby mohou znamenat pro 
naši zemi. Doslova pád na politické dno. Jen 
se silnou ODS zabráníte vládě ANO s komu-
nisty. Jen silná ODS je zárukou silné pravico-
vé politiky. Volte politiky, ne šašky. Vraťme 
politice pravý smysl. Můžete se na nás spo-
lehnout. 

Už zanedlouho půjdeme volit – a měli bychom jít volit 
v co největším počtu, protože nevolit znamená nechat 
za  sebe rozhodovat druhé. Existuje několik dobrých 
důvodů, proč volit ODS. A  především pro pravicové 
voliče existuje několik opravdu skvělých důvodů.

Abeceda je uspořádání písmen a podle abecedy můžete řadit slova. Tak vznikl 
tento text. Kolegové mi nadhazovali písmena nebo přímo slova, sám jsem ob-
čas k písmenu řekl slovo, které mě napadalo, a k některým z nich jsem přidal 
komentář. Jsou to – řečeno s básníkem – takové „pravdy okamžiku“.

DDEMOKRACIE
Nejlepší způsob politického sys-
tému, nic lepšího není ani nemů-
že být. Jsem vášnivý stoupenec 

zastupitelské demokracie, ohraničené řá-
dem, ústavou. Ale taky si myslím, že demo-
kratické postupy se nedají používat všude. 
Demokracie kupříkladu nepatří do  školy 
nebo do  kultury. Není možné, abychom 
se sešli a  jako lid hlasovali třeba o  tom, 
jak mají vypadat školské osnovy a  jestli 
podpoříme Michala Davida nebo brněn-
skou filharmonii. Pro demokracii musí být 
spousta podmínek. Ale hlavní podmínkou 
jsou demokraté. Nevěřím žádnému poli-
tickému inženýrství. Buďto jsou zde lidé, 

kteří chtějí žít v demokracii, a pak to fun-
guje. Anebo je nemám a pak můžu vytvá-
řet strukturu, jakou chci, procesy, a nebu-
de to fungovat, bude to jenom karikatura. 
Demokracie nejvíce ze všeho potřebuje 
demokraty. Proto se demokracie nedá vy-
vážet, dá se jí jedině pomoct: a buďto lidi 
demokracii chtějí, nebo nechtějí. A  volby 
jsou i o tomhle: jestli chceme demokracii, 
nebo si jí nevážíme a nechceme ji.

JJANA
Moje žena. Jsme manželé 25 let. 
Poznali jsme se a  začali spolu 
chodit při listopadových demon-

stracích v Brně v roce 1989, svatbu jsme 

měli v roce 1992. Jana je bioložka, půso-
bí na  brněnské lékařské fakultě, zabývá 
se zdravým životním stylem a podporou 
a  ochranou veřejného zdraví. Máme 
spoustu společných zájmů, vidíme svět 
velmi podobně, navzájem se podporuje-
me a děláme všechno spolu. Z mé poli-
tické aktivity sice nadšená není, ale sdílí 
důvody, pro které jsem vstoupil do poli-
tiky, a  pomáhá mi, kde jen to jde. Před 
publicitou ji ovšem chráním, protože 
jako konzervativní člověk si myslím, že 
vztahy a  rodina patří do  soukromé sfé-
ry a ta se od té veřejné prostě liší. I když 
vám dnes kdekdo bude vykládat pravý 
opak.

NIŽŠÍ DANĚ, VYŠŠÍ MZDY!
ODS chystá pro všechny faktické zvýšení 
mezd o  7 %. Nově byste tedy neodváděli 
státu daň z vyšší superhrubé mzdy, ale jen 
z  hrubé mzdy. Rozdíl? Právě těch sedm 
procent. 

Ze všech stran se na  nás hrnou tvrzení 
o  tom, jak se naší ekonomice skvěle daří 
a jaký hospodářský růst Česká republika za-
žívá. Po pohledu na výplatní pásku nás však 
tato iluze záhy opouští. Musíme si přiznat, že 
při srovnání se Západem jsou naše výsled-
ky tragické. Částka, která pravidelně kaž- 
dý měsíc na  náš účet dorazí, se již několik 
desítek let drží na  podobných číslech. Kde 
jinde ale máme pocítit sílu české ekonomiky 
než právě na našich platech?

Zvyšme čisté mzdy o 7 %
Ve  svém programu přinášíme jednoduchý 
návod na  to, jak cíle dosáhnout. Chceme 
prosadit zvýšení čistých mezd zaměstnanců 
o 7 % zavedením 15% sazby z hrubé mzdy. 
„Námi navrhovaná změna by lidem s  prů-

měrným platem přinesla navíc 1 500 Kč mě-
síčně. A to už skutečně stojí za to,“ vysvětlu-
je předseda ODS Petr Fiala.  

Jako další změna se nabízí snížení odvodů 
ze mzdy, které musí zaměstnavatel za své za-
městnance odvádět, a to o celá dvě procenta. 
Tímto krokem se sníží náklady na pracovní 
místo a  zároveň tak vznikne prostor pro 
rychlejší růst mezd. Pokračování na str. 2

Pokračování na str. 2 a 3

HLAS PRO ODS 
NEPROPADNE
MŮŽETE SE SPOLEHNOUT

Modrá vlna vyrazila za Vámi! Během září a října jsme navštívili několik tisíc měst a obcí ve všech 
14 krajích. Naši lídři a další kandidáti se Vám na různých místech představovali a společně s Vámi 
diskutovali nejen o našem Silném programu pro silné Česko a 190 konkrétních krocích pro lepší 
život, které náš program obsahuje.

MODRÁ VLNA
ZAPLAVILA ČESKO

VYŠEHRADSKÁ
DEKLARACE

Více na str. 4

BILANCE VLÁDY
33 tisíc 
nových státních 
zaměstnanců!
Nejen vojáky a  policisty, ale i  tisíce 
úředníků přijala vláda ANO, ČSSD 
a KDU-ČSL za poslední 4 roky.

O 32 tisíc 
živnostníků méně!
Zatímco na  začátku této vlády bylo 
v zemi přes 602 tis. OSVČ na hlavní čin-
nost, letos už to je méně než 570 tisíc.

O 106 mld. 
vyšší státní dluh!
Přesně o  takovou částku narostl 
za  dobu současné vlády státní dluh. 
Každý občan tak nyní dluží 169 tis. Kč.

Více v příloze
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A když se k tomu 
zruší solidární 
přirážka i  zbyteč-
né a  nesmyslné 
daně, přinese náš 
daňový balíček sku-
tečné navýšení platů.

O 4 % levnější 
nemovitosti
Kromě snížení daně 
z  příjmu chce ODS zru-
šit i  některé další daně. 
Za  naprosto nesmyslnou 
považujeme daň z  nabytí 
nemovitosti (dříve z převodu), dům se pře-
ce kupuje z peněz, které už jednou daněny 
byly. Zrušením této daně by lidé, kteří si 
pořizují jakoukoli nemovitost, ušetřili 4 % 
z  ceny. Takto ušetřená částka rozhodně 

není zanedbatel-
ná, že? Přitom stát tímto 

způsobem vybere zhruba 12 miliard 
ročně, což je pouhé 1 % státního rozpočtu. 
Tedy suma, se kterou si hravě poradí.

Jednodušší daňový systém
Stávající vláda zavedla novou sazbu DPH. 

Jednou z  možností, jak dát této „historic-
ké události“ dobrý konec, je podle něho 
právě spojenectví s  občanskými demo-
kraty. „V  parlamentu musí být relevantní 
síla, která bude tvrdě hájit zájmy aktivních 
a pracovitých lidí, bránit malé před tlakem 
velkých a prosazovat zdravý rozum na úkor 
vyhlášek, regulací a zákazů. Je jen těžko uvě-
řitelné, kam jsme se čtvrtstoletí po  obnově 
občanských svobod a  možnosti podnikat 
dostali. A nejde jen o to, jaké zákony vzni-
kají v dílně této vlády, ale také o to, jaké vy-
tváří společenské klima. Z úst představitelů 
hnutí ANO a ČSSD se lidé dozvídají, že tady 
všichni kradou, že živnostníci jsou paraziti 
a že jejich přínos pro národní hospodářství 
je malý a pro všechny bude lepší, když popu-
tují do továren. Prostě slova, z kterých mra-
zí. Dlouho jsem se bránil paralele s druhou 
polovinou 40. let, ale těch podobností je až 
neskutečně mnoho,“ vysvětluje Petr Bajer.

Není to jen o podnikání
Soukromníci se dlouhodobě snaží bránit 
nejen živnostníky a  malé podnikatele před 
likvidačními dopady agrolevicové mašinerie. 
Iniciovali úspěšnou ústavní stížnost na kon-
trolní hlášení DPH, ostře se vymezují proti 
elektronické evidenci tržeb či plošnému zá-
kazu kouření. „Jakkoliv se může zdát, že lidí, 
kteří nepodnikají, se tato témata netýkají, 

opak je pravdou. Je to jako rakovina, která 
postupně ničí každého, kdo není pasivní. 
A  třeba na  venkově už to je pořádně cítit 
– mizí hospody či obchody a  spolky mají 
strach dělat pro své okolí to, co dělaly desít-
ky let zcela běžně. Hasičská zábava, na kte-
ré se narazila bečka piva, nevadila dokonce 
ani komunistům, teď je to velký problém. 
Stát se snaží převzít kontrolu úplně 
nad vším, prostor pro spontánnost 
a zdravý rozum je čím dál men-
ší,“ ilustruje zhoubnost kroků 
této vlády Petr Bajer. 

S ODS to funguje
To, že se Soukromníci objeví 
na  kandidátkách občanských 
demokratů, je naprosto 
logický krok. „A  ne-
jen kvůli programové 
blízkosti, ale také 
s  ohledem na  mi-
nulé dobré zkuše-
nosti, především 
v  parlamentních 
volbách v  roce 
2010 či v  loň-
ských senát-
ních volbách,“ 
doplňuje Petr 
Bajer. Nyní 

toto spojenectví dostává formálnější podo-
bu. „Chceme lidem, kterým není lhostej-
ná svoboda, dát jasně najevo, že je tu silný 
subjekt tvořený tradiční pravicově-konzer-
vativní stranou a stranou stavovskou. V zá-
kladních tezích jsme na tom s občanskými 
demokraty stejně, chceme se ale v  rámci 
spolupráce zasadit o  co nejdůslednější há-
jení zájmu živnostníků, malých a středních 
podnikatelů, jejich rodin a  zaměstnanců,“ 
dodává předseda Strany soukromníků Čes-
ké republiky.

Volební preference ODS s  podporou 
Soukromníků naznačují, že uskupení může 

výrazněji zasáhnout do budoucího poli-
tického dění. „Když jsme před lety 

tvrdili, že se tato země pod tak-
tovkou současné vlády odvrací 
od  občanů, z  kterých chce mít 
namísto partnerů vazaly, řada 
lidí nad tak silnými slovy krou-
tila hlavou. Teď už jim, s reál-
nou zkušeností posledních čtyř 

let, naše výroky nepřipadají ani 
zdaleka tak mimo. Zvláště živ-

nostníci, kterých je zhruba 
milion, začínají chápat, 

že volit ODS s  pod-
porou Soukromní-

ků je jediná  
reálná politic-
ká sebeobrana 
těch, kteří se 
nechtějí vzdát 
m o ž n o s t i 
r o z h o d ov at 
sami o  sobě,“ 
uzavírá Petr 
Bajer.

PETR BAJER (SOUKROMNÍCI): 
S ODS TO FUNGUJE
„Žijeme v historické době, ale nic hezkého to není. To, čeho 
jsme svědky, vstoupí jednou do učebnic dějepisu jako další 
snaha šílených ideologů omezit podnikání, občanské svobody 
a dostat naprosto vše pod kontrolu státu a na něho naváza-
ných velkých firem,“ je přesvědčen předseda Soukromníků 
Petr Bajer. 

„Fandím 
programu ODS“

EVA PILAROVÁ (77):

 Nepatříte k lidem, kteří by si stěžo-
vali. Působíte stále vyrovnaně a spokoje-
ně… Chybí Vám vlastně vůbec něco?

Ne, nic mi nechybí. Říkám si totiž, že co 
jsem chtěla, to mám, a co nemám, po tom 
jsem nikdy netoužila. Proto třeba nemám 
vilu s bazénem a je mně fajn v mém 2 + 1.

 Na  nedostatek práce si rozhodně 
nemůžete stěžovat. Máte ale také čas 
na sebe?

Troufám si tvrdit, že umím hospodařit 
s  časem, a  řeknu vám, že si času čím dál 
víc vážím. Proto si ho dokáži najít, a nejen 
na sebe.

 Co Vás teď nejvíc těší? 
Těší mě, že stále ještě mohu zpívat, a je 

důležité, že to těší i  moje příznivce. 
Jsem ráda, že zpívám i  s  mladý-
mi a  že se drze mohu pochlu-
bit tím, že jsem zpívala s  těmi 
nej. Z mojí generace s Walde-
marem Matuškou a  Karlem 
Gottem, z  těch mladých 
s  Vojtou Dykem a  Ma-
tějem Ruppertem. 
V  neposlední řadě 
jsem ráda, že 
jsem mohla zpí-
vat na  fesťácích 
s  Wohnoutama, 
a  nedávno jsem 
natočila dokonce 
klip s rapperem El 

Nino! Navíc mne čeká něco neskutečného 
– s operním pěvcem Adamem Plachetkou 
připravujeme duet.

 Pro život je velmi důležité, s kým se 
během něj potkáte. Která životní setkání 
jsou pro Vás nejdůležitější?

Určitě setkání s  moudrými lidmi. 
A mohu říci, že jsem na ně měla v životě 
štěstí. Za celou plejádu zmíním dvě jména, 
Jan Werich a Josef Škvorecký. 

 V životě i profesi jste se setkala s ob-
rovským množstvím lidí. Existuje nějaký 
povahový rys, který Vám u  lidí nejvíce 
vadí?

Vadí mně závist, faleš, podrazy a  lidé, 
kteří pomlouvají ostatní.

 Vždycky jste se vyjadřovala 
i k veřejnému dění. Zlobí Vás sou-

časná česká politika?
Nadšená zrovna nejsem. 

A  víte, co je nejhorší? Chtěla 
jsem být konkrétní, ale uvědo-
mila jsem si, že se začínám sko-
ro bát…

 Kvapem se blíží volby, máte 
obavy z  jejich výsledku? Pro-
zradíte, jaký výsledek byste si 
přála? 

Nikdy jsem se netajila tím, že 
fandím programu ODS. Co víc 

dodat?!

Pokračování z titulní strany

NADĚJE 
Jsem věřící člověk, takže naděje 
je pro mě přirozená věc. Ale po-
važuji naději za  důležitý moti-

vační prvek pro nás všechny. Věřím, že pa-
tří k práci politika dodávat naději – a víru 
v naději. V tomhle období a jako předseda 
politické strany bych například rád obno-
vil naději, že se dá vrátit politice její pravý 
smysl. Vymyslet, prosazovat a  uskutečnit 
program, věci užitečné pro život lidí, to je 
pravý smysl politiky. Většinu života jsem 
učil a pro učitele je myslím také důležité 
dodávat naději svým studentům. Ale na-
děje má být realistická. Ne utopie ani sny. 
V zásadě věřím tomu, že když se podívá-
me na dějiny i naši osobní zkušenost, ne-
musíme rozhodně naději ztrácet.

PPRAVICE
Nesouhlasím, že rozdělení 
na  pravici a  levici už neexistuje. 
Vždycky bude existovat, protože 

se budou politické strany a  politici dě-
lit na  ty, kteří chtějí více státního řízení 
a  více administrativních postupů a  více 
přerozdělování, a  na  ty, kteří chtějí více 
svobody a  víc věří lidem,  spontánním 
aktivitám a  individualitám. V  každé zemi 
je to trošku jinak, v  každé zemi jsou jiné 
podmínky, ale v každé zemi se dá roz-
dělit politická scéna na  pravici 
a levici. Musím taky dodat, že 
u mě neplatí, že v mládí je 
člověk levičák a  pak tepr-
ve pravičák. Od  doby, kdy 
jsem vnímal svět politiky, 
jsem byl vždycky napravo, 
a o tomhle jsem nikdy ne-
pochyboval.

SSLUŠNOST
Obecně věřím 
v  lidskou sluš-
nost. V politice 

jsem se setkal s  tím, 

že mi lidé říkali: on je slušný a  to zna-
mená, že je slabý. Považuji to za nesmy-
sl. Společnost, která si začne myslet, že 
slušnost rovná se slabost, do  jisté míry 

prohrává svůj boj o svobodu a sebeúctu. 
Slušnost je tmel společnosti v  mnoha 
směrech. A  i když je v tom někdy i  jistá 
míra pokrytectví, vždy je lepší se ovlád-
nout a  chovat se k  druhým s  přiměře-
nou úctou a  zdvořilostí. Není těžké být 
neslušný, sprostý, chovat se jako hulvát. 
To je nejsnazší. Ve  slušnosti vidím sílu 
a hrdě se hlásím k tomu, že chci být lid-
sky i politicky slušný.

VVÍNO
Víno má v sobě mnoho vý-
znamů, je to kulturní nápoj. 
Je to produkt zemité ruční 

práce s vysokou kvalitou, pečlivostí 
a současně i lehkostí – to dohroma-
dy vytváří styl života. Víno je spjato 
s jižní Moravou – a platí, že oblasti, 
kde je víno, byly vždycky jiné než 

ty, kde víno není. Zastávám se i piva, 
i  ono je ušlechtilý zdravý nápoj, oba 

nápoje jsou také historické, kulturní, 
v rozumné míře zdravé. Nejčastěji piju 

červené víno, zpočátku to bylo proto, 
že mi bílé nedělalo dobře, ale dnes mi 

prostě chutná. Nevěřte povídačkám 
o tom, k jakému jídlu se to které hodí 
či musí pít, je to na  vás a  vybírejte 
podle chuti.

Více písmen na www.pfiala.cz/AZ

PETR FIALA: OD A DO Z...

Pokračování z titulní strany
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N y n í 
tak máme tři 

sazby, což je téměř ev-
ropský unikát. 

Je jasné, že čím více sazeb existu-
je, tím složitější je i  evidence a  vzniká 
tím více podvodů. My budeme pro-
sazovat, abychom se vrátili ke  dvěma 
sazbám, a  to 10 % a  19 %. Celý daňo-
vý systém by se opět zjednodušil, pře-
devším by však klesly ceny potravin, 
služeb i  dalšího zboží. Jako zbytečnou 
rovněž vidíme silniční daň pro osobní 
vozidla, která stojí podnikatele i stát stov-
ky milionů korun. Její výběr ale přináší  
minimum.

Máme na nižší daně?
Pro ty, kteří si nyní pokládají otázku, 
zda na  takové daňové změny jako země 
vůbec máme, odpovíme krátce a  jasně: 
Ano, máme. Veškeré naše návrhy jsme 
důkladně propočítali a  na  konkrétních 
příkladech ukázali, čím výpadek příjmů 
státního rozpočtu nahradíme. „Když se 
třeba jen o pětinu zredukují neprůhledné 
národní dotace na  nepotřebné projekty, 
ušetříme rázem přes 20 miliard korun. 
A  když se konečně někdo začne zajímat 
o zneužívání sociálních dávek, do státní-
ho rozpočtu přiteče minimálně dalších 
10 miliard,“ upřesňuje předseda poslan-
ců ODS Zbyněk Stanjura. Penězi, které 

lidé získají navíc, 
nebudou topit, ale využijí 

je na  nákup zboží a  služeb. Z  těchto 
věcí získá stát na oplátku 8 až 10 miliard 
na DPH a spotřebních daních zpět. Ještě 
musíme navíc připočítat 50 miliard ko-

run, které stát díky 
růstu naší ekonomiky kaž-

doročně získává.

 Î Zrušení daně z nabytí 
nemovitostí
Každý, kdo kupuje dům, byt či poze-
mek, by mohl ušetřit 4 % z jeho ceny. 
Tolik činí výše daně, kterou musí kaž-
dý při nákupu nemovitosti zaplatit. 
Celková vybraná částka je však pro 
stát zanedbatelná.

 Î Zrušení EET
Elektronická evidence tržeb je zby-
tečnou zátěží podnikatelů. Řada 
z nich kvůli vysokým nákladům a slo-
žité obsluze raději ukončila činnost. 
EET představuje problém zejména 
pro starší lidi a v místech bez signá-
lu. Její další fáze musí být zastavena 
a ta současná zrušena.

 Î Na obranu 2 % HDP
Zatímco bezpečnostní situace v Ev-
ropě se zhoršuje, Česká republi-
ka investuje do své bezpečnosti stá-
le méně. Aktuálně pod 1 % HDP. Zvý-
šením výdajů na 2 % posílíme jak naši 
bezpečnost, tak splníme slib, který 
jsme dali našim spojencům.

 Î Výjimku z eura
Česká republika se zavázala, že přijme 
euro. Avšak po problémech, kterými 
eurozóna v posledních letech prochá-
zí, by pro nás přijetí evropské měny 
bylo značně nevýhodné. Cílem ODS 
je pro Českou republiku získat trvalou 
výjimku. O tom, zda a kdy budeme eu-
rem platit, si máme rozhodovat sami.

 Î Odmítnutí povinných 
migračních kvót
Povinné kvóty, kterým vláda ANO–
ČSSD a KDU-ČSL nedokázala zabrá-
nit, selhávají a Evropská komise hro-
zí za jejich neplnění sankcemi, což je 
zcela nepřijatelné. Kvóty nefungují, 
je třeba je odmítnout.

 Î Zrušení 20 % regulací
Česká republika je zahlcená byro-
kracií. Stavba domů i dopravní in-
frastruktury trvá nekonečně dlou-
ho. V byrokratické džungli je složité 
se orientovat i pro právníky. Je třeba 
zahájit antibyrokratickou revoluci.

ODS NAVRHUJE

O KOLIK VÍCE BUDETE MĚSÍČNĚ BRÁT?
Zaměstnání Získáte navíc Zaměstnání Získáte navíc

Uklízečka  382 Kč Řidiči autobusů  1 443 Kč 

Pekaři a cukráři  801 Kč Učitelé  1 520 Kč 

Prodavači  964 Kč Policisté  1 663 Kč 

Řidiči nákladních aut  1 086 Kč Zdravotní sestry  1 739 Kč 

Úředníci  1 234 Kč Strojvedoucí  1 902 Kč 

Šéfkuchaři  1 250 Kč Personalisté  2 326 Kč 

Instalatéři  1 250 Kč Pracovníci v IT  2 958 Kč 

Svářeči  1 387 Kč Doktoři  3 014 Kč 

NIŽŠÍ DANĚ, 
VYŠŠÍ MZDY!

Když roste ekonomika, 
musí růst mzdy...

 Jste herec, moderátor, bavič, drži-
tel Českého lva. Jaká role Vám nejvíc 
sedí?

Jo, to kdybych věděl. Nikdy dopře-
du nevím, jestli role, na které pracuji, mi 
bude sedět, nebo ne. Často si myslím, že 
to vůbec není pro mě, ale díky zkouškám 
a třeba i režisérovi se to změní. Pro mě je 
režisér hodně důležitá osoba jak při zkou-
šení, tak při natáčení.

 Vzhledem k množství aktivit, které 
máte, najdete si ještě čas na odpočinek? 

Ale docela jo. Hlavně poslední dobou. 
Už té práce také není tolik, nemusím to-
lik lítat z místa na místo a začíná se mi 
to líbit.

 A kde a kdy jste nejšťastnější?
Jejda… Těch důvodů a  míst ke  štěstí 

je denně mnoho! Šťastný jsem doma se 
svými blízkými, šťastný jsem v práci, když 
dělám, co mě baví, šťastný jsem na hokeji, 
mezi kamarády, přáteli… Prostě myslím, 
že každý má těch důvodů ke štěstí hodně, 
jen je potřeba si je uvědomovat. 

 Jedna z Vašich krásných rolí je role 
západního letce Antonína Maděry ze 
seriálu a stejnojmenné knihy Zdivočelá 
země. Je z doby hluboké totality a uka-
zuje komunistická zvěrstva. Jaký pocit 
ve Vás natáčení zanechalo? 

Na  to se nedá do  smrti zapomenout. 
Jednak jsem měl to štěstí – a  jsme zase 
u  toho – že jsem tu roli hrál, že to byla 
krásná, dlouhá a hlavně smysluplná práce 
se skvělými lidmi (další štěstí) a obsah se-

riálu byl opravdový a  pravdivý. Co víc si 
herec může přát?

 Jak vnímáte dnešní dobu? Máte 
z něčeho obavu? 

Z mého pohledu žijeme pořád ve „zdi-
vočelé zemi“. Obavu mám právě ze zmi-
ňovaných komunistů. Nikomu z  nich se 
nic nestalo, nikdo z nich nebyl potrestán, 
o padesátých letech už se dneska nemluví 
a  komunisti stále víc a  víc vystrkují růž-
ky a my je opět necháváme nehorázně se 
roztahovat a  páchat jejich demagogické 
orgie. Každý zločinec by měl být po právu 
potrestán. Tak by to v demokratické spo-
lečnosti mělo být. Ale tady u nás jsou stále 
ti, na které zákony neplatí, a my, ti druzí. 
Není to zdravé.

 A co Vás naplňuje optimismem?
Že pořád ještě neztrácíme paměť 

a  pamatujeme si, co to znamená slovo 
totalita, dělnická třída a  její boj. Věřím, 
že pravicová politika je pro naši zemi ta 
správná. A  hlavně doufám, že ta naše 
příslovečná náchylnost na  Východ se 
konečně změní a pochopíme, že to není ta 
správná světová strana.

 Proč jste se rozhodl podpořit Petra 
Fialu?

Protože jsem již skoro čtvrtstoletí pravi-
delným voličem ODS, a to i v dobách, kdy 
se jí nedařilo. Dnes vidím velkou příleži-
tost pro renesanci této strany a Petr Fiala je 
pro mě člověk čestný a nezkorumpovaný. 
A ODS strana, u které jsem si jistý, že ni-
kdy nepůjde ruku v ruce s komunisty.

Vidím velkou příležitost 
pro renesanci ODS
Martin Dejdar (52):

To, že byrokracie dusí občany i podnikatele, není žádnou 
novinkou. Je na čase spustit antibyrokratickou revoluci, 
která nám všem usnadní život. 
Byrokracie bere energii nejen obča-
nům, podnikatelům a  živnostníkům, 
ale také úředníkům, kteří jsou zavaleni 
hromadami papírů. Potom se nemůže-
me divit, že nemají čas na to, aby se více 
věnovali občanům a  jejich potřebám. 
„Místo, aby vláda s  byrokracií bojovala 
a ulehčovala lidem život, většinu ener-
gie věnovala vymýšlení různých nových 
kontrol, vyhlášek a  úředních úkonů. 
Výrazně tak zkomplikovala život podni-
katelům a dalším lidem,“ řekl předseda 
ODS Petr Fiala.

„V  posledních čtyřech letech se úpl-
ně zastavila elektronizace státní správy. 
Zaostáváme tak za  řadou jiných států. 
Navrhujeme proto rozšíření a  hlavně 
zlepšení uživatelského prostředí Czech 
Pointu tak, aby si občan mohl vyřídit 
většinu úředních záležitostí z  domova. 
V  případě, že se na  úřad vypraví, musí 
mít možnost rozdílné agendy vyřešit 
na  jednom místě s  jedním úředníkem, 
jako to funguje například v  bance,“ 

prohlásil místopředseda ODS Martin 
Kupka. Nechme také úřady, aby si samy 
obstaraly stanoviska a nenutily občana, 
aby si vše vyřizoval sám. 

Také vám přijde nesmyslné omezení 
otevírací doby v  obchodech? Zrušíme 
ho. Co říkáte na extrémně vysoké poku-
ty při drobných přestupcích? Zrušíme 
je. A  stejně tak zrušíme nejméně 20 % 
regulací, zákonů a  vyhlášek, které se 
týkají například školení o  bezpečnosti 
práce u nevýrobních podniků nebo po-
vinné zdravotní prohlídky u  lékařů pro 
zaměstnance, kteří neprovádějí fyzicky 
náročnou činnost a  spoustu dalších. 
„Byrokracie netrápí pouze občany, ale 
i  drobné podnikatele a  živnostníky. 
Jsem rád, že jsme se s  ODS domluvili 
na  zrušení většiny opatření, která tato 
vláda vůči soukromníkům zavedla. 
To byly naše priority, se kterými jsme 
do vyjednávání s ODS šli, a jsem rád, že 
se nám je podařilo prosadit,“ řekl před-
seda Strany soukromníků ČR Petr Bajer.

MÉNĚ  BYROKRACIE, 
VÍCE  SVOBODY...

2017

201?

VZDĚLÁNÍ JAKO 
PRIORITA
Česká republika má bohužel jedno smutné 
prvenství. Čeští učitelé mají nejnižší pla-
ty v celé Evropské unii. To pak přirozeně 
vede k  tomu, že je na  školách nedostatek 
učitelů, protože nikdo nechce jít učit. Ja-
kékoliv jiné povolání s  vysokoškolským 
vzděláním je platově mnohem zajímavější. 
Nízké platy nemotivují mladé vysokoško-
láky, aby nastupovali do  škol a  vyučovali 
naše děti.

„Naše školství nepotřebuje žádné revoluč-
ní reformy, žádné nesmyslné vyhlášky jako 
je ta pamlsková, žádné škodlivé experimenty 
jako nerozumně široká inkluze, žádné zby-
tečné prodlužování studia na  úkor obsahu 
a  vymýšlení nových pseudooborů, jen aby 
mohlo mít co nejvíc lidí na  vizitce alespoň 
nějaký titul. Potřebujeme kvalitní a dobře za-
placené učitele,“ dodává předseda ODS Petr 
Fiala. 

Pokud chceme špičkové školství a  být 
konkurenceschopní, učitelé musí být za svou 
práci adekvátně ohodnoceni. Proto ODS 
navrhuje výrazný nárůst platů pedagogů. 
Zároveň navrhujeme zvýšit netarifní část 
platu tak, aby mohli být ještě lépe ohodno-
ceni dobří učitelé. Protože jenom tak zajis-
tíme motivaci mladých lidí zvolit učitelské 
povolání a zajistíme pak dětem dobrou bu-
doucnost. 

„Vzdělání je založeno na důvěře a na vzta-
hu mezi žákem a učitelem. To platí na všech 
úrovních škol, vždycky to tak bylo a nikdy to 
nebude jinak. Učitelova moc, tlak předpisů, 
stanovování různých pravidel, to všechno 
jsou jenom pomůcky. Rozhodující je učitel 
a  žák, jejich vztah, přirozená autorita, kte-
rou učitel má, důvěra žáků a  jejich rodičů, 
že škola má smysl a že učitelé vědí, co děla-
jí. Proto kladu ve  školské politice tak velký 
důraz na učitele, na dobré učitele. Bez nich 
to nikdy nešlo a nikdy to bez nich nepůjde,“ 
uzavírá Petr Fiala. 

Prostor pro snižování daní a  růst 
mezd tedy je obrovský. 

Mzdy se musí začít zvyšovat. Pro-
tože na to jako země máme a proto-
že si to lidé zaslouží.
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Proč jsem vždycky podporoval ODS a dal-
ší pravicové strany a nesocialistická hnu-
tí?

Protože mám sociální cítění. Jsem pře-
svědčen, že neúměrné zdaňovaní a zbyteč-
né byrokratické zasahování do podnikatel-
ských aktivit, typické pro levicové strany, 
nikdy nezajistí finanční prostředky pro po-
moc sociálně potřebným. Za socialistických 
vlád vždycky zůstává jen u planých předvo-
lebních slibů. Ne, že by vítězní levicoví poli-
tici neradi rozdávali, snaha by byla, ale není 
z  čeho rozdávat. A  když přesto rozdávají, 
tak na zhoubný dluh.

Ivan Mládek: Proč ODS?

SOUTĚŽ O LET BALÓNEM
Chtěli byste se společně se svou rodinou či 
přáteli proletět balónem ve vašem oblíbeném 
kraji? Tiše se vznášet nad krajinou daleko 
od ruchu všedního dne? 
Pošlete výsledek tajenky na e-mail letbalonem@ods.cz nejpozději 
do 20. října a můžete vyhrát let balónem. 
Přejeme hezký podzim!

Tato deklarace je výrazem našeho nesouhlasu se způsobem, jakým se vede, 
nebo spíše nevede politická diskuse dokonce i pouhé dva měsíce před volba-
mi. Tato deklarace je zásadním odmítnutím toho, že veškeré debaty a rozho-
vory vedou média i mnozí politici jenom o tom, kdo s kým bude v příští vládě, 
místo aby se diskuse vedly o tom, co která strana opravdu udělá a co potřebu-
je Česká republika a lidé, kteří tady žijí a pracují.

Věříme, že touto deklarací pomůžeme 
nasměrovat politické diskuse k  zájmům 
a problémům občanů, k potenciálu České 
republiky, od  snění k  závazným slibům, 
od  nejasných a  malých úprav dosavadní 
politiky vlády ČSSD, ANO a  KDU-ČSL 
ke  konkrétním změnám ve  prospěch lidí 
v naší zemi. Z naší strany je tato deklara-
ce především veřejným příslibem, že účast 
ODS ve vládě musí být jasně svázána s pl-
něním našeho programu, jinak je pro nás 
nepřijatelná.

 
Dnes jasně říkáme: Můžete se spoleh-

nout. ODS vstoupí jenom do takové vlády, 
která se zaváže k následujícím opatřením, 
závazkům a politikám:

 

1. Zvýšení čistých mezd pro všechny za-
městnance cestou snížení daní.

2. Významné snížení odvodu sociálního 
pojištění pro zaměstnavatele.

3. Zvýšení limitu výdajových paušálů 
pro živnostníky minimálně dvojná- 
sobně.

4. Závazek vlády nezvyšovat daně pro fir-
my po celé volební období.

5. Zavedení jednoduchého a  jednotného 
přiznání daní, sociálního a zdravotního 
pojištění.

6. Zrušení EET a  zavedení paušální daně 
pro neplátce DPH – princip „zaplať 
a podnikej bez dalších kontrol“ pro nej-
menší podnikatele.

7. Audit byrokratické zátěže a  právního 
systému v  klíčových oblastech do  šesti 
měsíců od  nástupu vlády a  radikální 
snížení počtu regulací, zákonů a vyhlá-
šek v prvním a druhém roce vlády.

8. Zavedení systému „všechno v  jedněch 
dveřích“ pro vyřízení všech běžných zá-
ležitostí pro občany od 1. 1. 2019.

9. Výrazné snížení národních dotací sou-
kromým firmám a  výrazné snížení in-
vestičních pobídek.

10. Vzdělání se stane finanční a politickou 
prioritou vlády.

11. Vláda připraví sebevědomou pozici 
v  EU a  strategii prosazování reforem 
EU založenou na  národních zájmech 
a národním konsenzu. Součástí progra-
mu vlády bude odmítnutí povinných 
uprchlických kvót a  povinného přijetí 
eura.

12. Vláda nedovolí zpochybňovat euroat-
lantickou orientaci ČR, zvýší výdaje 
na bezpečnost, prosadí postupné zvýše-
ní výdajů na  obranu do  úrovně 2 pro-
cent HDP během šesti let.

 
Vyšehradská deklarace představuje zá-

sadní podmínky pro vstup ODS do  vlády 
po  parlamentních volbách 2017 a  závazek 
občanských demokratů v takové vládě všech 
12 podmínek splnit nebo začít plnit v prů-
běhu prvních 12 měsíců jejich mandátu.

 
Chceme ovšem dosáhnout mnohem více. 

A přirozeně, čím silnější mandát dostaneme 
od voličů, tím více se nám podaří prosadit 
z  našeho Silného programu pro silné Čes-
ko. Dnes však touto deklarací jasně říkáme: 
Na nás se můžete spolehnout!

  Petr Fiala
předseda ODS

Vyšehradská 
DEKLARACE

Zadavatel: ODS/Zpracovatel: ODS

Tajenka: Poučeni z minulosti, připraveni na…

12 PRIORIT ODS

Slušný lídr, 
dobrý program,

silná pravice.
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