
� V rámci in-
formační kam-
paně před vol-
bami do Posla-
necké sněmov-
ny PČR 28. 5. -
29. 5. 2010 zve-

řejňuje OS výtah z postupně
zveřejňovaných volebních pro-
gramů vybraných politických
stran. Výtah jsme zpracovali i
přesto, že jsme si vědomi, že
některé volebních programy ne-
jsou komplexní, případně ně-
které jejich části jsou příliš obec-
né. Tento informační materiál
jsme rozšířili  o  materiál „Vý-
voj základních ekonomických
ukazatelů v letech 1990 –
2010“, který jako podkladový
materiál pro informační kam-
paň k volbám 2010 zpracovala
a zveřejnila (17. 4. 2010)
ČMKOS.
Naší snahou bylo zpřístupnit v
přehledné a srozumitelné formě
základní informace nejen o vo-
lebních programech vybraných
politických stran, ale i o vývoji
základních ekonomických uka-
zatelů v posledních dvaceti le-
tech. Našim cílem bylo pomoci
členům i ostatním zaměstnan-
cům orientovat se v prezentova-
ných volebních programech vy-
braných politických stran a v té-
to souvislosti si učinit vlastní
názor také na charakteristiku
vývoje  některých  základních
ukazatelů sociálně ekonomické-
ho vývoje v dlouhém časovém
období, které mohou do určité
míry charakterizovat vývoj ži-
votní úrovně obyvatelstva v ob-
dobí působení jednotlivých
vládních uskupení a na proble-
matiku související s veřejným
dluhem. Jsme přesvědčeni, že
jen informovaný zaměstnanec a
občan se může odpovědně roz-
hodnout, které politické straně
dá svoji důvěru.

Praha
12. květen 2010

Ročník 55

10-12

32,10 Kč

Informace předsedkyně OS

Pokračování na straně 9

Námi  zveřejněné  informace
doplňuje mimořádné vydání
“SONDY  Speciál” týdeníku
SONDY, které je součástí infor-
mační kampaně. “SONDY
Speciál”  všechny ZO OS obdr-
žely v druhé polovině dubna.
Elektronická verze je zveřejněna
na webové stránce OS, odkud si
ji lze stáhnout. 
0bdobně jako volby do Posla-
necké sněmovny PČR  v červnu
2006 jsou i tyto volby rozhodu-
jící pro další společenskoekono-
mický vývoj v naší zemi. Dopo-
ručujeme proto věnovat pozor-
nost také komentáři  Václava
Bělohradského zveřejněném v
deníku Právo v pátek 7. 5. 2010
pod názvem „Nové strany,
mládí a demokracie„. Text lze
nalézt  na www.právo.cz v rub-
rice komentáře vydání Právo
pátek 7. 5. 2010. 
� Upozornění předsedkyně
OS: 
V rámci předvolební kampaně
prezentují některé politické stra-
ny své záměry snížit  zaměstna-
nost ve státním sektoru, z nichž
některé předpokládají plošné
snižování počtu zaměstnanců a
jedna z politických stran dokon-
ce uvádí, že stát zaměstnává cca
450 000 úředníků. K tomu po-
kládám za svoji povinnost upo-
zornit, že tyto názory se zjevně
neopírají o věcnou znalost pro-
blematiky zaměstnanosti ve stát-
ním sektoru.
Z dostupných informací vy-
plývá, že zaměstnanost ve stát-
ním sektoru postupně klesá. Je
zcela zjevné, že plošné snižo-
vání počtu zaměstnanců již není
možné. Snižování, respektive  op-
timalizace počtu zaměstnanců,
je možné pouze tam,  kde ještě
určitý prostor existuje, ten však
již po provedených restrikcích v
posledních několika letech není
velký. Je evidentní, že bez před-
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chozí revize agend a následné
změny zákonů již není význam-
nější snížení počtu zaměstnanců
možné.  Stát  zajišťuje  vyjma
správy státu také řadu základ-
ních veřejných služeb, které lze
vykonávat v patřičném rozsahu
a kvalitě jen za předpokladu, že
příslušná organizace disponuje
odpovídajícím počtem zaměst-
nanců. Totéž v plném rozsahu
platí i o správě státu.  
Podle státního závěrečného účtu
za rok 2009 činil počet zaměst-

VOLBY 2010
Vyzýváme všechny své členy i ostatní zaměstnance, aby se
zúčastnili květnových parlamentních voleb a na základě zve-
řejněných i dalších informací odpovědně rozhodli, které poli-
tické straně dají svůj hlas! 

Účast ve volbách je občanskou povinností nás všech!

Volby rozhodnou o tom, jakým směrem se bude naše společ-
nost v dalších letech ubírat. Rozhodnou o tom, zda v naší ze-
mi bude i nadále uplatňována neoliberální ekonomická kon-
cepce nebo zda bude realizována ekonomická koncepce, která
bude brát v úvahu také sociální aspekty. Parlamentní volby
roku 2010 jsou, obdobně jako volby v roce 2006, o střetu  těch-
to dvou koncepcí. O tom, která z ekonomických koncepcí bu-
de v dalších letech v naší zemi uplatněna,  máme možnost roz-
hodnout my sami! Využijme této možnosti! 

Naše účast ve volbách rozhodne, jaké bude postavení zaměst-
nanců i  jaká bude životní úroveň většiny občanů v naší zemi
v dalších letech! Rozhodujme proto odpovědně!

Uvědomme si, že každý z nás, občanů, je odpovědný za vývoj
v naší zemi! Proto splňme svou povinnost a zúčastněme se vo-
leb! 

Odborový svaz státních orgánů a organizací

nanců v organizačních složkách
státu a v příspěvkových organi-
zacích odměňujících podle §
109 odst. 3 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce celkem 436
680 funkčních míst (skutečnost
2009 - přepočtené stavy). Z toho
v organizačních složkách státu
celkem 201 621 funkčních míst
(z toho příslušníci bezpečnost-
ních sborů 64 544 funkčních
míst), v příspěvkových organi-
zacích 235 059 funkčních míst
(z toho regionální školství 196
939 funkčních míst (pedagogičtí

Čtěte!!!!!
Vývoj základních

ekonomických ukazatelů

v letech 1990 – 2010

str. 2 - 9

Z volebních programů (výtah)
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Úvodem
Jako podklad pro volby v roce 2006 vypracovalo makroekonomické a
sociálně ekonomické oddělení ČMKOS rozsáhlý rozbor. V něm se za-
měřilo na  detailní analýzu jednotlivých volebních programů a (tam
kde to bylo možné) i na kvantifikaci  dopadů jednotlivých oaptření na
české domácnosti a veřejné finance. Výsledekem této rozsáhlé ana-
lýzy (jejíž zpracování trvalo cca 4 měsíce) byl podobný rozbor Modré
šance jako projektu navrhovaného nejsilnější opoziční stranou
(včetně jeho postupných úprav)   a dále pak detailní porovnání srov-
nání volebních programů jednotlivým politických stran v jednotli-
vých věcných okruzích.   
Bohužel zopakování obdobného postupu nebylo přes naše snahy před
těmito volbami možné z několika důvodů. 
Za prvé – zrušení předčasných voleb a jejich přesun na rok 2010
výrazně změnilo postoj jednotlivých stran ke svým volebním progra-
mům. Ty začaly své volební programy vzhledem k pozdějšímu ter-
mínu voleb přepisovat. Zároveň se změnila oproti předchozím vol-
bám taktika prezentace. Politické strany přicházejí se svými voleb-
ními programy až těsně před volbami, kdy při ostré kampani vytahu-
jí jednotlivé návrhy jako esa z rukávu. Jde evidentně o záměrný krok,
jak se vyhnout racionální analýze jejich jednotlivých kroků.
(Relevantní strany jsme opakovaně, počínaje lednem letošního roku
několikrát žádali o poskytnutí základních programových dokumentů).
Za druhé – převážná většina volebních programů (prakticky pouze s
výjimkou ČSSD) není komplexní. Volební programy si vybírají jen
„třešničky na dortu“ , které podle jejich PR poradců nejlépe zaberou
na jejich voličský elektorát. To samozřejmě ztěžuje vůbec jakékoli
srovnání přístupů k řešení společných úkolů. Problémem např. z to-
hoto ranku je, že volební programy – lépe řečeno volební sliby  - jsou
často ideologicky podbarveny a nacházejí se  v ekonomickém a soci-
álním vzduchoprázdnu. Většina volebních programů reálně ve svých
přístupech pomíjí fakt, že v České republice  je a pokračuje ekono-
mická krize. Minimum programů (v podstatě opět jen ČSSD)  se za-
bývá reálnými návrhy, jak oživit českou ekonomiku a především tím
snížit nejen hrozivě narůstající nezaměstnanost, ale i deficit veřejných
rozpočtů.  Prázdnými (ale pro některé voliče účinnými) hesly o hro-
zícím státním bankrotu, zadlužování příštích generací apod. odvádějí
většinou pravicové strany pozornost od vlastní neschopnosti zajistit a
dlouhodobě udržet plynulý ekonomický růst české ekonomiky  (viz.
podrobněji ve druhé části).     
Za třetí – volební programy a nejrůznější prohlášení jsou stále více
marketingovými akcemi pro daný okamžik, na jejichž plnění se v
zásadě vůbec nedbá. Strany totiž vycházejí z toho, že jim nikdo před-
volební sliby a jejich zásadní neplnění nebude připomínat. Můžeme si
to ukázat na jednom typickém příkladu předchozího volebního vábe-
ní.
Vítězná ODS uzavřela těsně před volbami v červnu 2006 tzv.
Smlouvu s občany ČR. V této smlouvě mimo celé řady opatření – ne
nepodobných těm dnešním  - slibovala ODS mimo jiné, že „Občané
České republiky mají právo na pravidelnou kontrolu plnění závazků
Občanské demokratické strany a na neprodloužení mandátu v případě
jejich neplnění. Vzhledem k tomu, že ODS dodnes ani jednou nepro-
vedla vyhodnocení tohoto veřejného slibu, pokusme se to udělat za ní: 

„Všem spravedlivě snížíme daně“ - NESPLNĚNO
Daně z příjmu snížila ODS nejvíce nejbohatším skupinám a firmám.
Naopak zvýšením nepřímých daní tento daňový experiment zaplatili
ti nejchudší.  Tzv. reforma veřejných financí (Topolánkův batoh)
zvýšila sazbu DPH z 5 na 9 % u všech základních životních potřeb

(potraviny, léky, teplo, dětské pleny, zdravotnické pomůcky, voda,
služby sociální péče atd.), dále zavedla dodatečné zdanění spotřební
(tzv. ekologickou daní) u elektrické energie, plynu a  uhlí pro domác-
nosti. Třetím opatřením bylo plošné zavedení poplatků ve zdravotnic-
tví, které svým charakterem odpovídají spotřební dani (za využití
zdravotních služeb). Tím narostlo nepřímé zdanění starobním i inva-
lidním důchodcům, vícečetným rodinám s dětmi, rodinám sociálně
slabých, nezaměstnaných apod. Tedy všem skupinám obyvatelstva,
které vzhledem k charakteru svých příjmů (jsou převážně či z velké
části tvořeny příjmy sociálními) nepocítily a pocítit nemohly žádný e-
fekt z titulu výrazného snížení daně z příjmu prostřednictvím zavede-
ní tzv. rovné daně. Pro tyto skupiny znamenaly „reformy“ naopak
nárůst zdanění nepřímými daněmi (nárůst životních nákladů).     

„Snížíme nezaměstnanost na polovinu“ - NESPLNĚNO
Nejenom, že se po „skvělých“ reformách ODS nezaměstnanost ne-
snížila, ale dokonce se ještě zvýšila. Nezaměstnanost na konci vlády
M. Topolánka byla ještě vyšší, než při jeho nástupu (viz. dále). . 
Ve volebním programu navíc ODS slibovala, že její reformy urychlí
hospodářský růst o 2 %. Opak byl pravdou. V reformním roce 2008
došlo oproti předchozímu vývoji k výraznému snížení ekonomického
růstu meziročně o téměř 4 body a to za situace, kdy se krize ještě
České republiky nedotýkala!!  HDP se vyvíjel následovně: 2005 +
6,4, 2006 + 7,0 %, v roce 2007 + 6,1 %, v roce 2008 + 2,3 %. K
výraznému poklesu tempa tedy došlo v důsledku reforem ODS.
Teprve v roce 2009 se připojila ekonomická krize, která (spolu s kon-
tinuálním  působením  reforem,  které  nikdo neodvolal) dále srazila
ekonomiku do poklesu na -4,1 %.  
Dalším „veleslibem“ v tomto ranku byl slib vyrovnaných veřejných
financí po zavedení reforem „a´la ODS“ do sedmi let. Destrukcí příj-
mové strany zavedením rovné daně v kombinaci s ekonomickou kri-
zí však došlo k nejvyšším deficitům v historii ČR. K vyrovnání defi-
citu veřejných financí při současném nastavení daňové soustavy by
musel HDP růst meziročně nominálně okolo 12 %.  

„Vrátíme rodině její důstojné místo ve společnosti. Vytvoříme
prostor pro posílení mezigenerační solidarity“ – NESPLNĚNO

Ve volebním programu ODS (autor P. Nečas) dokonce slibovala v
části plus pro pracovní místa a rodinu, následující „ podporujeme dal-
ší zvyšování rodičovského příspěvku, protože v něm vidíme i spole-
čenské ocenění rodičovské péče o budoucí členy společnosti“. Na
konci roku 2010 měl podle ODS dosáhnout rodičovský příspěvek
„poloviny průměrné mzdy“. Vrácení „důstojného místa“ si ODS před-
stavovala velmi specificky – došlo ke snížení sociálních dávek urče-
ných pro rodiny s dětmi, které určité daňové zvýhodnění některých
příjmových skupin výrazně snížilo, či přímo negovalo. Součástí
Topolánkova batohu bylo výrazné snížení hranice pro přiznání
přídavků na děti a snížení samotné výše dávky, na které doplatily ro-
diny s příjmem pod úrovní životního minima či okolo něj. Stanovení
přídavku pevnou částkou se vytvořily podmínky pro jeho postupné re-
álné znehodnocení. Stejně tak se snížil i sociální příplatek co do poč-
tu příjemců, tak i výše. U již zmiňovaného rodičovského příspěvku
došlo ke zrušení valorizace a výrazné snížení dávky za srovnatelný
čas pobírání. Nepřímým, ale o to vážnějším útokem byla i zastavení
valorizace životního minima. To tvoří bázi jak pro přiznání vlastní
dávky, tak i pro její výši.  Mimochodem - ODS ve svém volebním
programu slibovala, že tzv. zaručený příjem nenechá nikoho padnout
pod hranici životního minima – jak si tu hranici představovala, vy-
jádřila v zastavení  jeho valorizace) 

„Omezíme prostor pro korupci“ - NESPLNĚNO
O  státem tolerované a dokonce organizované politické korupci v kau-
ze politických přeběhlíků či v kauze Čunek (při působení tzv. justiční
mafie) není třeba obšírněji hovořit.  

VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010� VOLBY 2010

Českomoravská konfederace OS
Oddělení makroekonomických analýz a prognóz

V Praze dne 21. dubna 2010

Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990-2010 (podklad pro volby 2010) 
Zpracoval: Martin Fassmann 
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„Zkrátíme soudní řízení na půl roku“ - NESPLNĚNO
Podle prozatím posledních údajů Ministerstva spravedlnosti se vy-
víjela délka soudního řízení v letech vlády ODS a spol. následovně
2006 - 525 dnů, 2007 – 485 dnů, 2008 – 488 dnů. O půl roce nemůže
být ani řeči. 

„Daně klesnou 100 % daňových poplatníků, tedy nejen boha-
tým. Všem lidem stoupnou čisté příjmy a firmám zisky“ - 

NESPLNĚNO
(Viz. také předchozí část).  Je nesporné, že nejbohatším lidem a fir-
mám narostly po daňové reformě zisky. Všem občanům samozřejmě
čisté příjmy nenarostly. ODS evidentně zapomněla, že ne všichni ob-
čané jsou daňovými poplatníky daně z příjmu, avšak všichni musí
platit  nepřímé  daně,  protože jedí, bydlí, berou léky, chodí k lékaři
apod. Snížení daně z příjmu nejbohatším skupinám a firmám bylo z
poloviny kompenzováno nárůstem nepřímých daní – tzn. nárůstem
DPH, zdaněním energií a zavedením poplatků ve zdravotnictví.
Dalším kanálem, který kompenzoval výrazné snížení daní u firem a
nejbohatších skupin, bylo snížení sociálních příjmů zvláště u rodin s
dětmi a nemocenských dávek a zpomalení a následně zastavení pla-
tového růstu v rozpočtové sféře.    

„Daňové přiznání bude možno podávat na jednom listu“ - 
NESPLNĚNO

Současné daňové přiznání k pouze k dani z příjmu  má 4 strany, roz-
šířené (při více druzích příjmů) 7  stran, k tomu je nutno připočítat 2
strany hlášení u zdravotní pojišťovny a 2 u České správy sociálního
pojištění. Povinné přílohy nepočítaje. (nepočítaje ani formuláře daňo-
vých přiznání k jiným druhům daní). Ve volebním programu k tomu-
to slibu navíc ODS dodávala, že daně budou tak jednoduché, že da-
ňové přiznání každý vyplní za 15 minut a nebude k tomu potřebovat
daňového poradce, což mimo jiné svědčí o „hlubokých znalostech“
této problematiky u autorů.  
„Úpravy DPH nepoškodí žádnou skupinu obyvatel. U 70 % zbo-
ží a služeb daňová sazba klesne (mj. u tepla a energií). Případné

zvýšení cen malé části zboží a služeb o několik procent bude
kompenzováno vyššími čistými příjmy a důchodcům valorizací

penzí ve výši 1000 Kč měsíčně“ - NESPLNĚNO
Zvýšení DPH zřetelně poškodilo přijmově nejslabší skupiny obyvatel.
(viz. výše). Nikde sazba neklesla a tím ani ceny, naopak došlo k ná-
růstu cen základních potřeb. Ceny energií se nesnížily, ale naopak
zvýšily díky zavedení spotřebních daní z energií. Cena tepla (u které
byla vyjednána v předchozím období výjimka, aby mohla zůstat ve
snížené 5 % sazbě DPH) se nesnížila podle slibu ODS, ale naopak
zvýšila. I  když  došlo  ke  zvýšení snížené sazby z 5 na 9 %  nedo-
stála ODS svému slibu zvýšit jednorázovou
úpravou důchody o 1000 Kč měsíčně.
Popravdě řečeno, byl slib na 1000 Kč mě-
síčně směrován při zvýšení snížené sazby o
10 proc. bodů (na 15 %). I když však došlo
ke zvýšení „jen“ o 4 proc. body (na 9 %), za
naplnění tohoto slibu by bylo možno (při
přepočtu) brát jednorázové zvýšení důcho-
dů o 400 Kč měsíčně. Ani k tomu však ne-
došlo a tento slib nebyl splněn. Naopak ná-
vrhy v tomto duchu byly ODS a spol. od-
mítnuty. Ve volebním programu navíc ODS
slibovala, že napne všechny diplomatické
páky, aby u potravin dosáhla nulové sazby
daně – šlo zjevně o lživý slib, o jednání s
EU na toto téma se ani nepokusila (v pod-
statě ani nemohla). 
Finanční spoluúčast ve zdravotnictví se
nebude povinně zvyšovat – NESPLNĚ-
NO. Výrazně snížíme doplatky za léky

proti současnému stavu - NESPLNĚNO
Jde o fatální porušení slibu ODS. V roce 2006 činily soukromé výda-
je na zdravotnictví 29,8 mld Kč, v roce 2008 již 40,1 mld Kč. Podíl
soukromých výdajů na zdravotnictví se zvýšil z 13,1 %  na 15,4 %. V
tomto zvýšení je skryto povinné  zvýšení spoluúčasti na financování
formou tzv. regulačních poplatků v rozsahu 4 mld Kč. Druhým opa-

třením ODS, které vedlo ke zvýšení spoluúčasti pacientů, bylo zásad-
ní rozrušení systému cenové regulace léků, které bylo „na poslední
chvíli“ dodáno pozměňovacím návrhem M. Topolánka do jeho tzv. re-
formního batohu (tedy bez jakéhokoli veřejného projednávání). Tento
krok způsobil výrazný nárůst cen léků a tím i spoluúčasti pacientů.   O
tom dost dobře svědčí data UZIS ČR.  Z celkového nárůstu výdajů za
léky v korunovém vyjádření mezi roky 2006 – 2008 o 24,8 %, činil
vliv hmotného nárůstu objemu léků jen necelých 6 %, zbývajících
téměř 18 % způsobil nárůst cen (tento růst byl dvakrát rychlejší, než
celkový růst spotřebitelských cen – 9 %. Připomínáme, že přitom růst
celkové cenové hladiny byl výrazně ovlivněn v daném období cen-
trálními administrativními rozhodnutími – v prvé řadě zvýšením DPH
a deregulací nájemného a zavedením regulačních poplatků ve zdra-
votnictví. Při vyloučení těchto vlivů  by se jádrová inflace pohybova-
la cca na polovině této částky. O to více je neuvěřitelný rozpor mezi
vývojem celkové inflace a nárůstem cen léků.
Je samozřejmé, že by se podobných příkladů dalo vystopovat v mi-
nulosti mnohem více. 
Z výše uvedených důvodů jsme byli tentokrát nuceni jako poklad pro
volby předložit oproti minulosti výrazně odlišný dokument – srovnání
některých základních ukazatelů sociálně ekonomického vývoje v
dlouhém časovém vývoji. Vycházíme přitom z přesvědčení, že uply-
nulé dvacetileté období nám umožňuje posuzovat ne sliby, ale skute-
čné a hmatatalné výsledky působení pravicových či levicových stran
(koalic) ve vedení českého státu.   
V následující části podáváme charakteristiku vývoje šesti zákaldních
ukazatelů které mohou do určité míry charakterizovat vývoj životní
úrovně obyvatelstva v období působení jednotlivých vládních usku-
pení v posledních dvaceti letech . Jedná se o ukazatele – ekono-
mického růstu, nezaměstnanosti, inflace, reálných mezd, minimální
mzdy a reálného důchodu. (Bohužel data z oblasti sociálních dávek
nejsou douhodobě srovnatelná vzhledem k zásadním změnám pod-
mínek v jejich poskytování a jejich výrazně individuálnímu charakte-
ru). Na závěr předládáme podrobnější rozbor otázek souvisejících s
veřejným dluhem, který se stává středobodem volební kampaně celé
řady politikých (převážně pravicových) stran. 
Ke každé tabulce vývoje daného ukazatele je  přiložena  (tam kde je
to možné) i tabulka mezinárodního srovnání. Všechny grafy byly vy-
tvořeny zásadně z  veřejně přístupných dat Českého statistického úřa-
du a Eurostatu.
Hospodářská politika pravicových stran je zaměřená prvořadě
na stálé snižování daní nejbohatším lidem, ale už  není schopna

zajistit plynulý a dlouhodobý ekonomický růst!

VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010� VOLBY 2010

Pramen: ČSÚ (20. 3. 2010)
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Komentář
- ODS a spol. celé období svého vládnutí ani při výrazně přízni-
vých vnějších podmínkách (probíhající konjkunktura a výrazný
ekonomický růst  v okolních zemích) nebyla schopna nastartovat
dlouhodobý ekonomický růst, ale naopak,
- Nejprve reformní pravicový experiment (tzv. léčba Klausem) v
prvé polovině 90. let skončil hlubokou ekonomickou krizí a po-
klesem hrubého domácího produktu v letech 1997 - 98,
- Nastartovat dlouhodobý ekonomický  růst a tím i růst životní
úrovně  se podařilo až následujícím vládám sociální demokracie, 
- Ekonomická výkonnost  ČR (HDP na obyvatele) je po Kypru a
Slovinsku třetí nejvyšší mezi novými členy EU, ze starých člen-
ských zemí  předstihla ČR Portugalsko,
- Růst HDP v letech 2006-2007 byl jen po-
kračováním růstového trendu založeného
předchozími vládami ČSSD,
- „Reforma“ veřejných financí pravicové
koalice zahájená v roce 2008 výrazným
způsobem zpomalila růst HDP z 6 % na
2,5%, vlastní vliv reformy veřejných fi-
nancí měl v roce 2008 na svědomí nereali-
zovaný růst HDP v rozsahu cca 120 mld
Kč (čemuž odpovídá cca 45 mld Kč nere-
alizovaných rozpočtových příjmů). Jsou
to právě tyto promarněné miliardy, které
chyběly a chybí ČR pro zmírnění  nárazu
ekonomické krize 
Dlouhodobá bagatelizace rizika nástupu
krize a absence jakýchkoli prorůstových
impulsů v hospodářské politice vlády
ODS-KDU/ČSL-SZ byly další faktory,
který se podílely v roce 2009 na ne-
bývalém poklesu ekonomického výkonu
(meziročně o - 4,1%). 
- Na základě nesprávné analýzy příčin a působení  ekonomické
krize na českou ekonomiku přijala vláda velmi pozdě soubor
výrazně heterogenních opatření. Ty však jen promrhaly prostřed-
ky z veřejných rozpočtů a  krizi nezmírníly – signifikantní pro ta-
to opatření je, že klíčové opatření NERVu tzv. degresívní sleva na
sociálním pojistném (v rozsahu 18 mld Kč rozpočtových příjmů)
byla po půl roce na návrh zástupců zaměstnavatelů a zaměstnan-
ců jako neúčinné opatření pro tvorbu nových pracovních míst ná-
sledující Fisherovou vládou zrušena, 
- Tato „vlajková loď“ antikrizových opatření – snížení pojistného
na sociální pojištění, měla ve skutečnosti jiný účel -  výrazně de-

struovat  příjmovou stranu veřejných rozpočtů (a důchodového
účtu) a připravit půdu pro privatizaci důchodů.
- Přijímání tzv. antikrizových opatření jasně prokázalo, že býva-
lá vládní koalice fakticky nemá žádný plán, jak zmírnit dopady
krize u konkrétních firem a konkrétních občanům, kteří  potře-
bují rychlou pomoc.
- Nelze ani přehlédnout, že se údajně „nezávislí“ ekonomové z tzv.
NERVu přímo zapojili do kampaně ODS při volbách do Evropského
parlamentu v minulém roce i voleb do Poslanecké sněmovny P ČR.
Dnes je nemálo z nich členy expertního týmu ODS (ESO).  

Pravicové ekonomické experimenty vyvolávají nezaměstnanost!

Poznámka: Jde o mezinárodně srovnatelnou míru dle definice ILO
Pramen: ČSÚ

Komentář
- Celé předchozí volební období vyčítala ODS tehdejší vládě  vysokou
míru nezaměstnanosti.
- Stejně jako u veřejného dluhu se však jednalo ve skutečnosti o neblahé
dědictví nepodařené transformace české ekonomiky, které se  v první
polovině 90. let odehrávalo pod taktovkou ODS (tzv. léčba Klausem).
- Výše uvedený graf zcela jasně ukazuje, že trend vysokého nárůstu
míry nezaměstnanosti byl založen již za vlády ODS a souvisel s výraz-
nou recesí, do které ekonomické experimenty ODS uvrhly českou eko-
nomiku
- Je také naprosto zřejmé, že vlády pod vedením ČSSD tento nárůst ne-
vyvolaly, ale naopak ho utlumily, zastabilizovaly a ve spojení s výraz-
ným oživením ekonomiky v kombinaci s výrazně aktivnější politikou
zaměstnanosti tento zděděný trend zvrátily. 

VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010� VOLBY 2010

Pramen: Eurostat (20.3.2010), Rumunsko: 2007, Řecko: dočasný údaj
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Pramen: Eurostat (20.3.2010), údaje pro Řecko, Itálii a Rumunsko jsou za rok 2008

Pramen:ČSÚ

Ekonomická opatření pravice vyvolávají  inflaci!

Komentář
- Předchozí grafy jasně ukazu-
jí, že nástup pravice k moci
znamená prakticky okamžitě
nárůst inflačních tlaků v eko-
nomice.
- To potvrzuje vývoj jak v ob-
dobí 1990-1997, tak i od roku
2007. Po nástupu ODS do
vlády se ČR   rámci EU přesu-
nula z pozice nízkoinflační
země mezi země s nejvyšší in-
flací (v roce 2008). 
- Na nárůstu inflace v roce
2008 měla vedle vnějších fak-
torů výrazný  podíl i neuváže-
ná reforma veřejných financí
(zvýšení DPH a spotřebních
daní kompenzující výrazné
snížení přímých daní u vyso-
kopříjmových skupin a u fi-
rem).
- Výrazné  zdražení,  které
předčilo veškerá očekávání a
ubezpečování vlády, kompen-
zuje ve veřejných rozpočtech
výpadky způsobené poklesem
přímých daní – nižší a střední

- Pokles nezaměstnanosti v letech
2006-2008 byl jen pokračováním
trendu založeného předchozími
vládami.  
- Restriktivní reforma veřejných
financí spuštěná v roce 2008 a
absence jakýchkoli prorůstových
impulsů v hospodářské politice
předchozí vlády ODS (jako reak-
ce na znírnění dopadů světové
krize) způsobila v roce 2009
prudký nárůst nezaměstnanosti. 
-  Pokud ODS a spol. dostane
příležitost pokračovat ve svých
experimentech,  tak  lze  klidně
očekávat na konci letošního roku
přiblížení mezinárodně srovna-
telné míry nezaměstnanosti k
hranici 10 % (národní míra sle-
dovaná MPSV přes 12 %).

Pramen: Eurostat (20.3.2010)

příjmové skupiny tak vyplňují
mezeru ve veřejných finan-
cích, která vznikla poskytnu-
tím daňových úlev vysokopříj-
movým skupinám obyvatel-
stva, podnikům a bankám.
Tato politika má neblahý vliv
na vývoj veřejných financí a je
jednou z příčin současných
rozpočtových potíží.
- Pokles  inflace v minulém ro-
ce je jedním z průvodních pro-
jevů ekonomické krize,
nicméně při případné volbě
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ODS aspol. se dá předpokládat
další nárůst cenových impulsů
vyvolaných administrativními
rozhodnutími – a to jak avízo-
vaným přesunem zdanění ve
prospěch nepřímých daní – tj.

zvýšením DPH a spotřebních
daní, tak zvláště pak tzv.
zvýšením spoluúčasti pacientů
ve zdravotnictví (což není nic
jiného než spotřební daň za
nemoc pusobící proinflačně).

VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010� VOLBY 2010

Pramen: MPSV ČR
Pramen: vlastní výpočty z údajů MPSV ČR
a ČSÚ

Komentář
-  Do roku 1998 nízká, záměrně nevalori-
zovaná minimální mzda sloužila pouze
určité skupině zaměstnavatelů jako ná-
stroj ke snižování plateb pojistného na
sociální a zdravotní pojištění a vytvářela
příhodné podmínky pro výplatu černých
mezd.
- To  samozřejmě mělo velmi negativní
dopad na hospodaření veřejných rozpoč-
tů a to jak na příjmové, tak i na výdajové

Pramen: vlastní výpočet na základě dat ČSÚ

Komentář
- Před minulými parlamentními
volbami se velmi často ozývalo ze

strany ODS (a možná že se to bu-
de opakovat), že se ČSSD nemá ve
mzdové oblasti čím chlubit, proto-

že za jejích vlád údajně rostly re-
álné mzdy mnohem rychleji. 
- Skutečný vývoj reálných mezd a
platů je znázorněn  předchozím
grafem, který nepotřebuje hlub-
šího komentáře. 
- Za osm let pravicových vlád pod
vedením V. Klause (1992 – 1997),

či s jeho  vládní účastí jako místo-
předsedy vlády, ministra financí a
hlavního architekta ekonomické
reformy (1989-1992) vzrostly re-

álné mzdy a platy o 4,2 %. 
- Za osm let vlád pod vedením
ČSSD vzrostly reálné mzdy a pla-
ty (díky nastartovanému plynulé-
mů růstu HDP a produktivity
práce) o 41 % - tedy 10x  rychleji
více než za pravicových vlád.
- Není bez zajímavosti, že ve
stejném období (1998-2006) vládli
na Slovensku pravicoví souput-
níci ODS (M. Dzurinda a spol.) a
nárůst reálných mezd a platů za
jejich vlády se až tak od růstu za
ODS nelišil - dosáhl necelých 7 %.
- V důsledku „reformních“ snah
ODS, (redukce platů kombinova-
ná s vyvolanou inflací) došlo  v ro-
ce 2008 k celkovému výraznému
zpomalení nárůstu reálných mezd
– šlo o nejnižší růst od krize v ro-
ce 1998. V rozpočtové sféře došlo
v roce 2008 po deseti letech po-
prvé k reálnému poklesu platů  o
-1,8 procenta.
- Slibované redukce ve veřejném
sektoru slibované ODS a TOP 09
by nesporně dále zpomalily  mz-
dový nárůst  v celém národním
hospodářství (v segmentu rozpo-
čtové sféry by došlo nesporně ve
většině případů k poklesu reál-
ných platů). 

Pravice záměrně destruuje  minimální mzdu!

Pravice  není schopna zajistit plynulý a dlouhodobý růst
reálných mezd a platů!

straně. Na příjmové straně to především snižovalo
příjmy v oblasti daně z příjmu fyzických osob, a
pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
-  Česká republika se za vlády pravice  stala
státem, který dovolil, aby zaměstnanci s nízkými
mzdami byli zároveň příjemci sociálních dávek (do
roku 1998 přestala minimální mzda plnit svoje zá-
kladní funkce). 
- Tím se zvýšily nároky na sociální výdaje státního
rozpočtu. To znamená, že odměna za práci byla do-
plněna ještě o další specifikou „nezdaněnou mz-
dou“ od státu z peněz všech daňových poplatníků.
Jednalo se tedy ve skutečnosti o naprosto netrans-
parentní formu státní podpory některým firmám.
To byl opravdu svérázný postup, jak řešit ekono-
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VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010� VOLBY 2010

Komentář
-  Nepodařená reforma ODS v
prvé polovině 90. let končící
hlubokou ekonomickou krizí
způsobila mimo jiné výrazný
pokles kupní síly reálných sta-
robních důchodů  
-  Za osm let pravicových vlád
pod vedením V. Klause (1992 –
1997), či s jeho vládní účastí
jako místopředsedy vlády, mi-
nistra financí a hlavního ar-
chitekta ekonomické reformy
(1989-1992) poklesly reálné
starobní důchody o 10 %.

mické obtíže některých firem, a specifický příspěvek ODS na pro-
sazování rovného přístupu k podnikání. 
- Po nástupu k moci v roce 2006 navázala ODS za podpory svých
(staro)nových koaličních partnerů na politiku let 1991 -1997. Od
nástupu k moci vláda ODS/KDU-ČSL/SZ nevalorizovala mini-

mální mzdu a vyslala signály, že ji do budoucna ani valorizovat
nehodlá.
- Za období vlády ODS poklesl podíl minimální mzdy na
průměrné o 6,5 proc. bodu z 39,5 % - kam se dostal na sklonku
vlád pod vedením ČSSD na 33 % v roce 2009.  

Pravicové koalice nejsou  schopny zajistit dlouhodobý plynulý nárůst reálného starobního důchodu!

Pramen: vlastní výpočet na základě
dat ČSÚ

Pramen: Eurostat

-  Za osm let vlád pod vedením
ČSSD vzrostly reálné důchody
(díky nastartovanému ply-
nulémů růstu HDP a produkti-
vity práce) o 19 %.
- Vzhledem k hlubokému pro-
padu kupní síly důchodů a tím
i  životní úrovně důchodců při
Klausově ekonomické trans-
formaci se i přes výrazný reál-
ný růst důchodů za vlád ČSSD
podařilo vyrovnat  kupní sílu
důchodů z roku 1989 až v roce
2003. 
- Není bez zajímavosti, že ve

stejném období (1998-2006)
vládli na Slovensku pravicoví
souputníci ODS (M.Dzurinda
a spol.) a narostly reálné dů-
chody za 8 let mírně nad 4 %!
- V důsledku „reformních“
snah ODS a spol. v roce 2008,
které způsobily výrazný ceno-
vý růst zvláště u základních
potřeb (ty jsou v rodinných
rozpočtech důchodců mnohem
více zastoupeny), došlo v roce
2008 k reálnému poklesu
průměrného starobního dů-
chodu o 0,7 % a to přesto, že v

srpnu 2008 došlo k mimo-
řádnému zvýšení důchodů!
Šlo o největší pokles reálného
důchodu za posledních 10 let! 
- Důchodci byly jedou z hlav-
ních obětí reformy veřejných
financí  z dílny ODS/KDU-
ČSL/SZ.
- Evidentně se jih dotknou
problémy veřejných rozpočtů
(důsledek ekonomického po-
klesu a extrémního snížení da-
ní nejbohatším skupinám).
- Přesto ODS a její souputníci
nestoudně tvrdí, že  důchodci
na probíhající ekonomické
krizi vydělají!!!

- Jak ukázal průběh voleb,
jsou to právě tyto věty, které v
kombinaci s údajnou “neufi-
nancovatelností důchodů” šíří
ve společnosti - zvláště mezi
mladými mezigenerační ne-
návist ústící do hesel
„Nechceme platit vaše dlu-
hy!!! Přiúpravují půdu pro
obchod století – privatizaci
důchodového systému v České
republice.
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Problém č. 1 – 
Výše veřejného dluhu

- sdělovací prostředky při často až
hysterickém zveličování rozsahu ve-
řejného dluhu ČR záměrně matou ve-
řejnost,  
- výše veřejného dluhu se uvádí
zásadně v absolutních částkách, pro
drtivou většinu občanů je bilion korun
(neboli tisíc miliard či milion milio-
nů), což je zhruba aktuální výše ve-
řejného dluhu (v roce 2009 – 1,3 bil.
Kč), naprosto nepředstavitelné číslo.
Nelze se jim proto divit, že ochotně
souhlasí s permanentně jim vnucova-
ným názorem, že dluh je nepředstavi-
telně vysoký. Za správného (náro-
do)hospodáře je pak vydáván každý,
kdo chce tento údajně neúnosný veřej-
ný dluh snížit, přesto že  tím jen zašti-
ťuje  (jak  si ukážeme dále) většinou
úplně jiné záměry.
- dalším oblíbeným trikem je  přepo-
čet výše dluhu v absolutních hodno-
tách na jednotlivce či rodinu. Tím se
vyvolá u normálních lidí podvědomá
obava, že jde o jejich osobní dluh a že
někdy u nich jednou někdo zaklepe na
dveře a bude po nich chtít peníze,
- veřejnosti se systematicky vnucuje
pohled patologického střádala, pro
kterého jsou jakékoli dluhy (o to více
dluhy nějakého státum který vydává
peníze bůh ví za co) morálně i jinak
nepřijatelné, 
- veřejný dluh je však  nutno posuzo-
vat zásadně v poměru třeba k HDP,
(tedy k ročnímu objemu mezd, platů a
zisků firem v ČR - v roce 2008 30 %).
Samotná výše dluhu ve skutečnosti
nic neříká. Neříká nic o jeho splatitel-
nosti. Je to obdobné, jako při posuzo-
vání  zadlužení mezi lidmi. Stejná ab-
solutní výše dluhu, znamenající pro
jednoho – vzhledem k jeho příjmům -
riziko akutního ekonomického zhrou-
cení, může být pro jiného naprosto za-
nedbatelná. 
- veřejný dluh České republiky vždy
patřil a patří k nejnižším v celé
Evropské unii, v letech 2002-2003 do-
šlo k jeho stabilizaci a od té doby až
do roku 2007 klesal, jeho výše a struk-
tura poskytují prozatím šanci pro jeho
bezproblémové splácení (podrobněji v
části k otázce 3) 
- zpravodajství sdělovacích prostřed-
ků a zachmuřené obličeje vládních po-
litiků a s nimi propojených  tzv. ne-
závislých analytiků totiž neříkají to,
co je pro celkové hodnocení zadlužení
podstatné (což  mimochodem ví každý
občan, který někdy měl nějaký úvěr či
půjčku).Totiž že:
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Nárůst veřejného dluhu v České republice je důsledkem nepodařené ekonomické transformace prováděné ODS a spol. 
v prvé polovině 90. let!

Pramen: 1995 – 2008 ČSÚ (20.3. 2010), 2009 Konvergenční program (leden 2010)

Pramen: Eurostat (20.3.2010)

- že stát (veřejný sektor) má kromě
dluhů také příjmy, 
- že stát (veřejný sektor) disponuje
značným  množstvím movitého i ne-
movitého majetku, finančních pro-
středků apod. (aktiva),
- že dluhy se skládají z jednotlivých
(většinou dlouhodobých půjček a
mají nestejnou dobu splatnosti. 

- podstatné však je, že při hodnocení
dluhu je nutno vždy jasně posuzovat
nejen jeho absolutní výši, ale a to v
prvé jeho splatitelnost, důvody proč se
stát v minulosti musel zadlužit  a účel-
nost a efektivitu vynaložení vypůjče-
ných peněz,

Problém č. 2 – 
Nárůst veřejného dluhu

za levicových vlád
- Povrchní pohled na vývoj veřejného
dluhu, který je uveden v předchozím
grafu, naznačuje oprávněnost tvrzení,
zdůrazňované  neustále pravicovými
politiky a po nich i některými sdělova-

cími prostředky, že zatímco za pravi-
cových vlád se veřejný dluh pohybo-
val na velmi nízké úrovni, po nástupu
sociální demokracie (po roce 1997) se
tento dluh více než zdvojnásobil.
ČSSD tedy, podle tohoto tvrzení za-
dlužila české domácnosti, 
- odhlédněme od faktu, že se po celé
období „levicového“ vládnutí ČSSD
na vládě nemalou měrou podílela jak
ODS (v rámci tzv. opoziční smlouvy v
I. volebním období) tak i KDU/ČSL
(společně s US/DEU ve druhém voleb-
ním období a podívejme se na ekono-
mická fakta,
- Vlády pod vedením ČSSD převzaly
vládní zodpovědnost se dvěmi zásad-
ními problémy vyvolanými nepodaře-
nou ekonomickou transformací počát-
ku 90. let,
- prvním byla vleklá recese ekonomiky
vrcholící na přelomu let 1996-97 krizí
a útokem na českou korunu (přes pokra-
čující konjunkturu v okolních zemích) 

- druhým byl problém obrovských
transformačních dluhů, které byly
Klausovými vládami dlouho skrývány
v různých „Konsolidačních agentu-
rách“, fondech aj.,  ale také, a to pře-
devším, bilancích bank, v nedobyt-
ných (klasifikovaných) úvěrech, bez-
prostředně spojených s páteří ekono-
mické transformace ala ODS, s priva-
tizací na úvěr. 
-  Tento skrytý dluh se pohyboval mi-
nimálně v rozsahu dluhu zjevného.  
- Podle dat zveřejněných minister-
stvem financí ČR činily přímé  trans-
formační náklady  v letech 1992-2004
380 mld Kč, z toho 308 mld Kč nákla-
dy související s krachem celé řady
bank s „čištěním“ portfolií bankovního
sektoru se státní majoritou od špatných
úvěrů před privatizací.   
- Většina nákladů spojená s řešením
problémů z letech 1990-1997 byla vy-
naložena až v letech 1998-2004 – tedy
za vlády ČSSD. 
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- Z celkové částky 380 mld Kč, byla
do roku 1997 vyčerpána jen zhruba
třetina.
- O tom, že tyto náklady nevznikly až
za vlády ČSSD, ale že jsou důsledkem
předchozí politiky, svědčí i vývoj roku
1997. Ke konci pravicových vlád v ro-
ce 1997 byly vzniklé problémy natolik
zřejmé, že v daném roce ještě pravi-
cové vlády vydaly na sanaci transfor-
mačních  dluhů  cca 54 mld Kč, tedy
plnou třetinu nákladů vydanou do ro-
ku 1997, (z toho na sanaci bank 44,9)
a téměř třikrát více než v předchozích
letech.
- Teprve tento rok a enormní nárůst
těchto „sanačních“ výdajů státu  uká-
zal skutečný rozměr problému, který
ČSSD bude muset řešit
- Menší část dluhu vzniklého za půso-
bení ČSSD lze připsat na vrub nutným
opatřením na oživení ekonomiky.
Nastartovaný stabilní ekonomický
růst pohybující se nad úrovní 5 %
(který vlády  pod vedením ODS nedo-
kázaly zajistit v mnohem mezinárodně
přiznivějších podmínkách) a s ním
spojený výrazný nárůst reálných příj-
mů mezd,  důchodů a životní úrovně
obyvatelstva ukazují, že se tato inves-
tice více než vyplatila.
- Je velmi zajímavé, že v roce 2008, v
roce kdy se naplno projevilo působení
„Topolánkova  batohu“  reformních
opatření, které měly za cíl „ozdravění
veřejných financí“, došlo poprvé po
zhruba pěti letech k opětovnému nárů-
stu veřejného dluhu, a to hned o bo ,
tedy o 37 mld Kč.  

Problém č. 3 – 
Kdo zaplatí veřejný dluh?

- lídři koaličních stran rádi mluví v
souvislostmi s dluhy o zátěži pro další
generace, která bude postižena údajně
nezodpovědnými dluhy vytvořenými
za vlád ČSSD. 
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pracovníci a obslužný personál)).
Počet  zaměstnanců  ve  státní
správě celkem činil 160 687 funk-
čních míst. Z toho: a) v organi-
začních  složkách  státu státní
správy 49 802 funkčních míst,
b) v ústředních orgánech státní
správy 17 059 funkčních míst, c)
ve složkách obrany, bezpečnos-
ti, celní a právní ochrany (státní
zastupitelství, soudy, Vězeňská
služba) 93 826 funkčních míst, z
toho příslušníci bezpečnostních
sborů 64 544 funkčních míst.
Z uvedeného vyplývá, že v orga-
nizačních složkách státní správy
včetně ústředních orgánů státní
správy bylo celkem 66 861 funk-
čních míst, z nichž část je nutné
pokládat za funkční místa urče-
ná pro obslužné činnosti. To zna-
mená, že klasická státní správa
bez administrativního a obsluž-
ného personálu soudů, státních
zastupitelství, celní správy, Vě-
zeňské služby, Policie ČR, Ha-
sičského záchranného sboru ČR
činila v roce 2009 (skutečnost)
pouze 66 861 funkčních míst
(včetně funkčních míst pro ob-
služný, nikoliv úřednický perso-
nál). 
Podle státního rozpočtu na rok
2010 činí schválený počet zamě-
stnanců pro rok 2010 v organi-
začních složkách státu a v pří-
spěvkových organizacích odmě-
ňujících podle § 109 odst.3
zákoníku práce celkem 418 009
funkčních míst (přepočtené sta-
vy).  Z  toho v organizačních
složkách státu celkem 184 409

Informace předsedkyně

funkčních míst (z toho přísluš-
níci bezpečnostních sborů 65
423 funkčních míst), v příspěv-
kových organizacích 233 600
funkčních míst (z toho minister-
stvo školství 220 470 funkčních
míst). 
Ze srovnání počtu funkčních
míst schválených ve státním
rozpočtu  roku 2010 (418 009)
se skutečným počtem funkčních
míst za rok 2009 (436 680) vy-
plývá, že došlo ke snížení počtu
funkčních míst o 18 671 funk-
čních míst. Výrazný pokles poč-
tu funkčních míst byl především
ovlivněn Usnesením vlády č.
715 z 8. 6. 2009 (snížení o 13
287 funkčních míst), z části také
Usnesením vlády č. 436  k návr-
hu snižování počtu funkčních
míst ve státní správě do roku
2010 a to nejméně o 3 % ročně z
25. 4. 2007 a dalším snížením
počtu funkčních míst z jiných
důvodů. 
Lze důvodně předpokládat, že
skutečný  počet  funkčních míst
v roce 2010 bude nižší než je
schválený počet funkčních míst
pro rok 2010, neboť do skuteč-
ného stavu počtu funkčních míst
v roce 2010 se promítne snížení
počtu funkčních míst o 3 % v ro-
ce 2009 provedeném na základě
Usnesení vlády č. 436  k návrhu
snižování počtu funkčních míst
ve státní správě do roku 2010 a
to nejméně o 3 % ročně z 25. 4.
2007 a případně i další vlivy. 
V Praze dne 8. 5. 2010  

Alena Vondrová 
předsedkyně  OS

Pokračování ze strany 1 

Řečtí pracovníci nesmí platit
neférovou a nepřijatelnou ce-
nu za záchranu Řecka
4. května 2010
Evropa je těsně před mobilizací
110 mld. euro za účelem pomoci
Řecku při plnění svých dluhů.
Taková podpora, která by měla u-
končit útoky finančních spekulan-
tů, přichází na poslední chvíli ve
stavu nejvyšší urgence. Tato pod-
pora ale přichází při nepřijatelné
ceně pro pracovníky a jejich rodi-
ny – na mzdách pracovníků, pra-
covních místech a veřejných výda-
jích bude ušetřeno alespoň 16 %
HDP, zatímco dojde ke zvýšení
daní, a to vše na dobu 4 let.
Výsledkem takového počínání bu-

de deflační recese (pokles HDP
spojený s poklesem cen) trvající
několik let. Nezaměstnanost vyletí
vysoko do dvouciferných čísel.
Chudoba, která již nyní zasahuje
20 % řecké populace, dál poroste.
A po 4 letech poté, co nominální
HDP výrazně poklesne, budou Ře-
kové nadále dlužit 140 % svého
HDP. Vzkaz pro ostatní evropské
pracovníky je jasný: Dnešní snižo-
vání sociálních výdajů a mezd v
Řecku může zítra přijít třeba v
Portugalsku  nebo Španělsku, a
dalšími zeměmi mohou být i
Francie, Německo, Belgie, …
Evropská odborová konfederace
(ETUC) vyzývá evropské zákono-
dárce, aby zastavili spekulanty při

- O tom, jak vznikly tyto dluhy a kde
mají původ, jsou uvedena konkrétní
fakta výše. Je dosti pravděpodobné, že
napravovat situaci a splácet dluhy po
„geniálních“ kapitánech českého prů-
myslu, úvěrových milionářích, „světo-
vých“ bankéřích a po skvělých ekono-
mech z líhně ODS,ODA, US/DEU,
KDU/ČSL, SZ, (a nové expozitury
TOP 09) budou opravdu ještě naši
vnuci.
- Dluhy vznikly nezodpovědnou trans-
formací v bankovním sektoru a podni-
cích, splácet je však nebudou ti, kteří
je zavinili, ale prostí občané. O tom je
také mimochodem tzv. reforma veřej-
ných financí a hlavně masívní snižo-
vání daní nejsilnějším příjmovým sku-
pinám 
- zaplatí zdražením základních potřeb
(jako důsledek přesunu zdanění od
daně z příjmu ke zvýšení DPH a spo-
třebním daním
- zaplatí redukcí sociálních transferů,
(podpor v nezaměstnanosti, důchodů,
rodinných dávek)
- zaplatí stále silnějším zpoplatněním
veřejných služeb (poplatky ve zdra-
votnictví a výhledově vyšší spolu-
účast, připravované zavedení školné-
ho, tzv. deregulací – tedy zvýšením
nájemného atd.)  
- základní otázky však zní takto – jak-
to, že na umoření dluhu měla v pod-
statě mizivý vliv  funkční aktiva z pri-
vatizace národního majetku? Jak je
možné, že se zde privatizovalo stát-
ního majetku přes bilion (cca 1,2 bil.
Kč, z toho cca 1 bilion Kč do konce
roku 1997 Kč – oceněno navíc ještě v
zastaralých cenách), kdejaký speku-
lant na ní vydělal a státu zůstaly dlu-
hy? Takto vypadá zodpovědná péče o
svěřený majetek? A občané, kteří si
ani nenakradli, ani nanaprivatizovali,
to mají všechno zaplatit? 

ničení našeho sociálního modelu a
ukončili tyto barbarské strukturál-
ní změny. Aby se jim to povedlo,
musí evropští zákonodárci učinit
následující:
- Výrazně navýšit platební bilanci
Evropské komise, tak aby po-
krývala všechny členské země;
- Přehodnotit podmínky připojené
k půjčce Řecka a dalšími půjčkám
tak, aby nenutily příjemce přistu-
povat k deregulaci, liberalizaci a
privatizaci, ale spíše vedly k re-
spektování principů evropského
sociálního modelu;
- Zmobilizovat evropské centrální
banky, jakožto kupující v poslední
instanci, při boji se spekulanty;
- Zakázat používání ratingových
agentur při hodnocení státních su-
verénních závazků v souvislosti se
státní měnovou a finanční politi-

kou a zaměřit se na vytvoření
Evropské ratingové agentury;
- Rozhýbat posílenou Iniciativu na
evropské zotavení, která by zahr-
novala evropské fondy a investice
do velkých infrastrukturních pro-
jektů, a tak pomoci zemím jako je
Řecko při dostávání se z pasti re-
cese a deprese.
John Monks, generální tajemník
ETUC, k tomu řekl: „Řecko ani
další evropské země by neměly
být nuceny do katastrofálních fis-
kálních a sociálních strategií.
Vystoupení z veřejných stimulač-
ních opatření může uspět pouze
při přechodu na novou strategii in-
vestic a vytvářením více kvalit-
ních pracovních míst“.
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Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování
Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců.
Zabráníme  experimentům typu výpovědi z práce bez
udání důvodů nebo zkrácení výpovědní lhůty.
Připravíme daňové zvýhodnění zaměstnavatelů při re-
alizaci sociálních programů pro zaměstnance.
Zavedeme pravidelnou valorizaci minimální mzdy a-

lespoň o 500 Kč ročně. Zrušíme asociální opatření, které odkazuje ne-
zaměstnané  a  jejich  rodiny  po šesti měsících k živoření na úrovni
existenčního minima. Budeme podporovat rozvoj kolektivního vyjed-
návání. Zasadíme se o zvýšení ochrany zaměstnanců, zvlášť v době
postupující hospodářské krize a zvýšení rizika platební neschopnosti
podniků. Finanční prostředky určené na výplatu prokazatelně odpra-
covaných mezd v době hromadného propouštění nesmějí být bloko-
vány nebo použity na jiný účel. V případě krachu firmy budou před-
nostně vypláceny mzdy za prokazatelně odpracované období.
Podpoříme dočasné zkrácení pracovních úvazků. Obnovíme nemo-
censkou za první 3 dny nemoci. Důraz klademe na vytváření pod-
mínek pro úspěšný návrat žen a mužů do zaměstnání z rodičovské do-
volené. V tomto směru podpoříme možnosti zkrácených úvazků pro
matky nebo otce s dětmi. Za důležité v této souvislosti považujeme
slaďování pracovního a rodinného života. 

Podpoříme vytváření programů rekvalifika-
ce. Dále budeme snižovat cenu práce sníže-

ním odvodů na sociální pojištění u vybraných skupin (např. absol-
venti, zaměstnanci s dětmi do 15 let, zaměstnanci nad 50 let).
Budeme prosazovat podporu flexibilní formy zaměstnávání – částeč-
né úvazky, práce z domova, sdílená pracovní místa (pro rodiče peču-
jícího o dítě). Podpoříme zachování investic do vzdělání a profesní
přípravy, aktivní vyhledávání zaměstnání, rekvalifikací a systém ce-
loživotního vzdělávání. Chceme prostředky ze strukturálních fondů
EU směrovat na programy rozvoje zaměstnanosti a podnikání a tvor-
by pracovních míst v regionech ČR, zejména postižených strukturál-
ní nezaměstnaností, a posilovat tlak na návrat dlouhodobě nezamě-
stnaných na pracovní trh. Budeme usilovat o vytvoření konsolidované
státní správy založené na služebním poměru. Jsme pro okamžitou
účinnost stávajícího zákona o státní službě. Státním úředníkům je tře-
ba zajistit nejen řádné ohodnocení, perspektivu a odborný růst, ale
rovněž zákonem přesně definovanou disciplinární odpovědnost.
Samozřejmostí budou personální audity. Budeme se zasazovat za to,
aby státní zastupitelství bylo více chráněno před vnějšími vlivy.
Cestou k tomu je jiný způsob jmenování nejvyššího státního zástupce
a prosazování vyšší ochrany služebního tajemství tak, aby až do
případného veřejného soudního jednání nedocházelo k úniku infor-
mací ze spisů policie a státního zastupitelství. Rovněž prosazujeme
posílení institutu kárného řízení v situacích, kdy soudce či státní zá-
stupce zjevně neplní řádně své povinnosti, rozhoduje zcela mimo
rámec zákona nebo zatěžuje řízení nedůvodnými průtahy, čímž
zásadně ohrožuje důvěru občanů ve fungování právního státu. Proto
navrhujeme vytvoření kárného tělesa, které by bylo složeno z jedné
třetiny ze soudců, z jedné třetiny z právníků – členů profesních sdru-
žení (advokáti, notáři, soudní exekutoři) a z jedné třetiny právníků z
jiných odvětví zapsaných na zvláštním seznamu vedeném
Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Zachování současného zákoníku práce chránícího
zájmy zaměstnanců v jejich nerovném postavení
vůči zaměstnavatelům. Nepřijatelnost výpovědí z

pracovního poměru bez udání důvodů a souhlasu odborů. Podporu v
nezaměstnanosti prodlouženou na dobu jednoho roku. Při konkurzech
podniků přednostně uspokojovat mzdové nároky jejich zaměstnanců.
Při rušení pracovních míst zvýšit vyplácení odstupného. Snížení ne-
úměrných platů a odměn vysokých manažerů v podnicích s majetko-

vou  účastí státu a vysokých úředníků ve státních úřadech a veřejné
správě. Jejich odměny vázat pouze na kladné výsledky hospodaření.
Zvýšení minimální mzdy postupně až na 14 000 Kč.  Náhradu mzdy
vyplácené zaměstnavatelem i v prvních třech dnech nemoci a při oše-
třování dítěte.  Rovnoprávnost odměňování žen a mužů – za stejnou
práci stejnou odměnu. Princip stejné mzdy za stejnou práci i ve vzta-
hu  k  zahraničním pracovníkům tak, aby jejich ochota přistoupit na
nižší mzdy nebyla zneužívána k celkovému snižování mezd a vytla-
čování domácích zaměstnanců. Státní podporu podnikům zaměst-
návajícím absolventy škol a zdravotně postižené. Plné uplatňování so-
ciálních, odborářských a zaměstnaneckých práv.

Zaměstnavatel, který vytvoří nové pracovní mís-
to na dobu neurčitou pro nezaměstnaného, absol-
venta nebo rodiče po skončení rodičovské, dosta-

ne za jeden rok slevu 3600 Kč na sociálním pojištění. Stát by navíc
pro tato místa po dva roky garantoval výplatu 75 % případného čtyř-
měsíčního odstupného s měsíční výpovědní lhůtou. Nezaměstnaný,
který začne podnikat jako živnostník, bude moci zároveň pobírat pl-
nou  výši  podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Toto
opatření bude možné uplatnit jednou za 10 let. Stát uleví firmám na
sociálním pojištění 7200Kč ročně za každý částečný úvazek pro rodi-
če s dětmi do 12 let, lidi starší 55 let, studenty, zdravotně postižené
nebo pro pečující doma o handicapované. Odstraníme diskriminaci
částečných úvazků zrušením minimálního odvodu zdravotního pojiš-
tění. Zvýšíme maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o pro-
vedení práce ze 150 na 300 hodin. Úplně uvolníme opakované uza-
vírání a délku smluv u nově vzniklých pracovních míst na dobu urči-
tou (na období 5 let do úplného odeznění krize). Zavedeme pružnější
konta pracovní doby a umožníme její flexibilnější nerovnoměrné roz-
ložení. Umožníme tak firmám lépe využívat pracovní dobu v návaz-
nosti na množství zakázek. Rozšíříme využití alternativních modelů
zaměstnávání (částečné úvazky, práce doma, …) a zavedeme rekvali-
fikační projekty určené speciálně pro osoby měnící zaměstnání.
Pokud zaměstnanec dá výpověď sám z vlastní vůle, nebude mít nárok
na plnou výši podpory v nezaměstnanosti. Snížíme počet ministerstev
o tři a zrušíme nebo sloučíme některé další státní instituce. Urychleně
dokončíme projekt jednotného inkasního místa pro daně a odvody,
který snižuje náklady státu a byrokracii, šetří čas a peníze. Finanční
kontroly bude provádět pouze finanční úřad. Ministři budou muset ve
svých rezortech v roce 2011 snížit své provozní výdaje o 5 % a kapi-
tálové výdaje o 4 %. Provedeme personální audity na úřadech státní
správy a samosprávy.

Podporu v nezaměstnanosti ve stávající výši a délce
podpory nedostane ten, kdo podá sám výpověď či u-
končí pracovní poměr dohodou nebo byl propuštěn
pro porušení kázně nebo  po odpovídající dobu obd-

ržel odstupné. Praxe prokázala, že ustanovení o nekolidujícím zamě-
stnání v zákonu o zaměstnanosti je dramaticky zneužíváno zejména
zaměstnavateli. Navrhneme toto ustanovení zrušit a současně zavést
povinnost zaměstnavatele nahlásit nástup zaměstnance do pracovního
poměru jeden den před dnem nástupu. Nezbytnou podmínku boje s
nezaměstnaností je zpružnění současné pracovní legislativy, zejména
takové změny, které zlepší možnost přijímat do zaměstnání absolven-
ty škol. Snížení objemu mezd vyplácených ze státního rozpočtu o 10
% a tento objem ponechat po tři roky bez navyšování. Toto opatření
se  nebude  týkat  pedagogických pracovníků, kteří jsou ve vztahu k
ostatním profesím dlouhodobě podhodnocováni. současně s tímto
krokem musí být zrušen současný tarifní systém odměňování a na-
hrazen novou normou, umožňující mnohem větší motivaci k výkonu.
Předložíme  nový  zákon o státní službě, jehož prvotním cílem bude
efektivita státní správy, nikoliv sociální jistoty a nepostižitelnost stát-
ních úředníků. Snížení objemu mezd se netýká pracovníků ve zdra-
votnictví, neboť jejich mzdy nejsou navázány na státní rozpočet, ale
na úhrady zdravotních pojišťoven. zrušení tarifního systému odměňo-
vání je však nezbytné i v tomto odvětví.

Prosazujeme, aby výše odstupného byla
vázána na počet odpracovaných let u zaměst-

VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010 � VOLBY 2010� VOLBY 2010

Z volebních programů (výtah)



NOS 10-11/2010                11

navatele (1 rok práce – 1měsíční odstupné, 2 roky práce – 2měsíční
odstupné, 3 roky a více – 3měsíční odstupné). Pracovní poměr na do-
bu určitou bez omezení. Požadujeme zlepšení servisu poskytovaného
úřady práce. Jsme pro zkvalitnění a zefektivnění jimi poskytovaných
služeb a nástrojů, především rozšířením nabídky rekvalifikačních kur-
zů  a  seminářů  rozvíjejících  schopnosti,  dovednosti a kompetence
uchazečů o zaměstnání. Klademe důraz na kvalitu práce úředníků a
jejich příjemné vystupování vůči občanům. Finanční ohodnocení
úředníků bude záviset na kvalitě odvedené práce. Prosadíme, aby
podporu v nezaměstnanosti pobírali jen ti nezaměstnaní, kteří aktivně
hledají nové zaměstnání, nebo se aktivně účastní rekvalifikačních
kurzů a vzdělávacích seminářů. Podpoříme práce na částečný úvazek
a sdílení pracovních míst, které umožní zaměstnavatelům zaměst-
návat ty zaměstnance, kteří by jinak na plný úvazek zaměstnat ne-
mohli. Podpoříme zaměstnávání rizikových skupin (zdravotně posti-
žení, absolventi vysokých škol, lidé v předdůchodovém věku a dlou-
hodobě nezaměstnaní). Zajistíme důsledné potírání práce „načerno“,
která nejen znevýhodňuje a zneužívá dotyčné pracovníky, ale zároveň
znevýhodňuje ostatní osoby na trhu práce. Posílíme provázanost škol
s pracovním trhem a zaměstnavateli. Vzhledem ke specifikům dlou-
hodobé nezaměstnanosti u nepřizpůsobivých minorit prosazujeme úz-
kou spolupráci s orgány místní samosprávy a neziskovými organiza-
cemi, které se touto problematikou zabývají. Snížení počtu státních
úředníků o 10 % - více než 450 tisíc státních úředníků na všech úrov-
ních státní správy představuje pro naše veřejné finance obrovskou zát-
ěž. Redukce tohoto úřednického aparátu přispěje k zefektivnění čin-
ností ve státní správě a přinese do veřejných financí částku zhruba
16,5 mld. korun. Prosadíme měření byrokratické zátěže ve veřejné sp-
rávě. Vytvoření jednoho inkasního místa. Po vzoru Španělska, Kypru
a Malty sloučíme Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního
prostředí a vytvoříme jedno Ministerstvo zemědělství a životního pro-
středí. Agenda zemědělství, ani životního prostředí nevymizí. Pouze
dojde k efektivnějšímu přeuspořádání a řešení souvisejících problémů
na jednom místě, zejména v oblasti vodohospodářství, lesnictví a ob-
novitelných zdrojů. Ušetříme finanční prostředky na odbor komuni-
kace, legislativní, právní, personální, sekci vnějších vztahů a vyjdeme
vstříc občanům, kteří si mnohdy musí vyřizovat žádosti na obou mi-
nisterstvech zároveň.

Chceme věnovat velkou pozornost dalším as-
pektům aktivní politiky zaměstnanosti, která se
zaměří na zvyšování kvalifikace a pružnosti
pracovníků. Chceme, aby lidé mohli pracovat

nejen za účelem obživy, ale také na sobě, na svém profesním a osob-
ním rozvoji. Samozřejmostí musí být podpora částečných a dostateč-
ně flexibilních úvazků, Chceme změny na úřadech práce, které zajis-
tí, že budou jednat s nezaměstnanými jako s klienty a budou respek-
tovat jejich individuální potřeby. Stát uvaluje vysoké daně a pojistné
na práci. Povinné příspěvky na sociální a zdravotní pojištění jsou v
ČR na straně zaměstnavatele jedny z nejvyšších v Evropské unii.
Přitom ani takto vysoké odvody do fondů sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění nedokáží zajistit dlouhodobě udržitelné fungo-
vání důchodového systému a systému zdravotní péče. Strana zelených
prosazuje, aby stát daněmi zatížil raději plýtvání energií a surovinami
než pracovní místa. Nechceme, aby poplatníci dávali státu více.
Daňové zatížení může zůstat stejně velké, jen se moudře přesune tam,
kde dává smysl. Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, ve
které neplatí účinný služební zákon řešící povinnosti a práva úřed-
níků,  s  cílem eliminace zbytečné byrokracie, odpolitizování státní
správy, odbourání korupce a stabilizace úředníků. Důležitým cílem
zelených je přijetí kvalitního zákona o státní službě, které povede ke
stabilizaci a zvýšení výkonnosti státní správy. Platný, ale neúčinný
zákon o státní službě „zacementoval“ velmi nevhodnou praxi povo-
lební výměny úředníků po celé vertikále zejména tam, kde se rozdě-
lují prostředky. Existuje přitom dostatek následování hodných vzorů,
Kanadou počínaje, a výkonnostním systémem uplatňovaným v
Novozélandské veřejné správě konče. Cílem není bezvýhradná defi-
nitiva úředníků postupujících neodborně, ale pojistka pro udržení ve
státní správě těch úředníků, kteří postupují zákonně a odborně a čelí
politicky motivovaným tlakům členů samospráv na to, aby konali v

rozporu se zásadami dobré správy či dokonce se zákonem. Zelení
podporují bezodkladné nabytí účinnosti „služebního zákona“ ukláda-
jícího povinnost provádět transparentní výběrová řízení na vrcholné
pozice ve státní správě na základě posouzení profesních zkušeností a
dovedností a garantující nestranný a autonomní výkon státní správy.
Požadujeme nastavení závazných pravidel pro výběr a odvolávání ře-
ditelů státních firem a zavedení horního limitu 6 let, po který mohou
být ve funkci. 

Důchodová reforma, péče o seniory
Naše země dosud vydává na důchody mnohem méně,
než je evropský průměr. Relativně o třetinu méně, abso-
lutně pak ještě méně. Důchody jsou u nás proto citlivěj-
ší položkou než jinde. Zvyšování důchodů a podobných
dávek musí respektovat skutečnost růstu životních ná-

kladů příslušných skupin i celkový růst příjmů. Životní náklady dů-
chodců zpravidla rostou rychleji než průměrná inflace. Proto budeme
prosazovat vyšší nárůst důchodů než růst životních nákladů důchod-
ců tak, aby se reálná hodnota důchodů udržela alespoň na úrovni 55
% průměrné čisté mzdy. Uskutečníme v této souvislosti také jedno-
rázovou „drahotní“ kompenzaci (tzv. třináctý důchod) z dividendy
ČEZ u ve výši 2400 Kč. Zavedeme minimální důchod pro samostatně
žijícího důchodce ve výši 1,2násobku životního minima. Budeme usi-
lovat o to, aby pokračování důchodové reformy v ČR bylo výsledkem
politické dohody parlamentních stran realizované po projednání jejích
hlavních principů se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Důrazně
odmítáme experiment se zaváděním povinného kapitálového připojiš-
tění na úkor průběžného systému (tzv. opt-out), protože by ohrožoval
současnou generaci důchodců a mladší generaci nutil platit do systé-
mu dvakrát. Naopak budeme usilovat o zachování a další rozvoj prů-
běžného systému financování penzí, který je schopný zajistit  dosta-
tečnou náhradu mzdy ve stáří, při invaliditě, osiření a ovdovění, a
účinně tak chránit společnost před nárůstem chudoby. Postupný
nárůst důchodového věku a počtu odpracovaných let se díky prodlu-
žování očekávané délky života stává nutností. U vybraných riziko-
vých povolání považujeme za vhodné umožnit dřívější odchod do dů-
chodu na základě dodatečného povinného pojištění placeného zamě-
stnavatelem s podporou státu. 

Počítáme se zákonnou valorizací důchodů.
Budeme prosazovat vytvoření dvou povin-
ných pilířů důchodového systému – průběž-

ného a kapitálového – přičemž v nich budou platit tyto principy: …
výše  důchodů vyplácených z průběžného systému bude závislá na
počtu vychovaných dětí (budoucích plátců pojistného do průběžného
pilíře); … výše povinného příspěvku do tohoto pilíře se bude snižovat
o 3 % z pojistného na každé dítě po dobu jeho ekonomické závislosti
na příjmech rodiče, přičemž celková sleva může dosáhnout nejvýše
12 % z pojistného; … rodiče s menším počtem dětí si budou na část
svých důchodových příjmů (bezdětní na celý důchod) šetřit v kapi-
tálovém pilíři důchodového systému; … odpovědnost rodičů za
výchovu dětí a odpovědnost dětí za zabezpečení rodičů v době stáří
podpoříme zavedením přímého převodu části pojistného odváděného
do průběžného systému důchodového pojištění od každého poplat-
níka jeho vlastním rodičům (výše přímého převodu cca 2 % hrubé
mzdy). V rámci důchodové reformy posílíme motivaci a zlepšíme
podmínky pro individuální důchodové připojištění v období pracovní
aktivity občanů. 

Zastavení růstu věkové hranice pro odchod do dů-
chodu u mužů na věku 63 let a u žen níže podle
počtu dětí.  Zachování průběžného, státem garan-

tovaného důchodu jako základu důchodového systému. Odmítnutí po-
kusů o privatizaci důchodového pojištění; penzijní připojištění umož-
nit nadále na dobrovolném základě s možným příspěvkem zaměstna-
vatele. Uzákonit kategorii minimálního důchodu s jeho postupným
zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně. Pravidelnou valorizaci důcho-
dů podle růstu životních nákladů domácností důchodců, inflace a
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vývoje mezd a platů. Výstavbu domovů a zařízení pro seniory, včetně
stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči a dohled, a zacho-
vání současných sociálních zařízení pro seniory.  Nesnižovat odvody
na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění a státní politiku za-
městnanosti, zcela zrušit jeho zastropování pro lidi s vysokými příj-
my. 

Dokončení důchodové reformy. Podpoříme pen-
zijní připojištění a spoření, konkurenci penzijních
plánů a dobrovolný převod části důchodového

pojištění do důchodových fondů. Jeden z nich bude státní, a tedy i
státem garantovaný. Veškeré nové privatizační příjmy budou směřo-
vat na reformu penzí. Umožníme dobrovolný převod 1 % z důcho-
dového pojištění svým rodičům na zvýšení jejich příjmu v seniorském
věku. Tím bude výrazně demonstrována mezigenerační solidarita v
rodině a vazba mezi počtem řádně vychovaných dětí a příjmem v dů-
chodu. Podpoříme péči o seniory v domácím prostředí. Daňově
zvýhodníme členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším
stupněm závislosti na jejich péči. Na úrovni obcí s rozšířenou působ-
ností vytvoříme komunitní centra sociálně-zdravotní péče a systém
komunitních geriatrických sester a lékařů. Podpoříme rozvoj stacio-
nářů, terénních a ambulantních sociálních služeb.

Důchody v roce 2011 ponechat bez valorizace, v
následujících letech valorizovat dle stávajícího me-
chanismu. Upřednostnění rodinné péče o seniory a

osoby se zdravotním postižením a odpovědnost nejbližších příbuz-
ných v zajištění péče o tyto osoby. zvýhodnění pečujících obdobným
způsobem, jako péče o dítě do 12 let. Důsledné uplatňování zákonné
vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům. Stávající průběžný systém
financování státního důchodového pojištění výhradní formou zdanění
práce (28 % z vyměřovacího základu daně z příjmů fyzických osob)
je dlouhodobě neudržitelný, podvazuje ekonomický rozvoj společ-
nosti a zejména ohrožuje budoucí důchodce nedostatkem prostředků
na důchody. TOP 09 bude prosazovat etapovou transformaci k
výkonnějšímu vícesložkovému systému, jenž povede ke konečnému
cíli, kterým jsou důstojné budoucí penze pro budoucí generace. Do
systému stávajících vyplácených penzí se nezasáhne, pro současné
důchodce musí být důstojná výše penzí zachována. Česká správa so-
ciálního zabezpečení bude mít po skončení každého kalendářního ro-
ku zákonnou povinnost poslat každému plátci do průběžného systému
informaci, kolik zaplatil za uplynulé období, a současně provede pro-
počet, jaký by na základě stávajícího mechanismu pobíral v budouc-
nosti měsíční důchod. Tato informovanost je předpokladem pro pod-
poru nezbytných systémových změn širokou veřejností. V druhé fázi
změna systému na tzv. vícesložkový: průběžný – financovaný z po-
vinného důchodového pojištění, výše odvodu 28 %,  kapitalizační –
občan se může dobrovolně rozhodnout pro svůj vstup. V takovém
případě se mu sníží odvod do průběžné složky na 24 %, avšak bude
mít povinnost platit na svůj kapitalizační účet nejméně 6 %. má-li ro-
diče pobírající starobní důchod,  je z  jeho účtu  rodičům pravidelně
odesílána částka ve výši 2 %. Výpadek příjmů stávajícího průběžné-
ho systému financování důchodů pokryjí aktiva společnosti ČEZ a v
případě nutnosti z nepřímých daní. Ke správě individuálních kapitali-
začních účtů a jejich zhodnocování bude vytvořena zvláštní instituce,
jejímž zřizovatelem bude stát. V žádném případě se nejedná o priva-
tizaci důchodového pojištění, ale o spolupráci veřejného a soukromé-
ho sektoru. V závislosti na možnostech státního rozpočtu je předpo-
klad v budoucnu zvyšování podílu dobrovolného vyvázání ze státní
průběžné složky tak, aby penze v horizontu třiceti let byla v průměru
složena z poloviny státní průběžné penze a z poloviny z penze z ka-
pitalizačního systému a bonusu od dětí. Díky vyváženosti příjmů od
státu, kapitalizačního systému a příjmu od svých dětí budou dnešní
třicátníci mít za třicet let důstojné důchodové příjmy, budoucí penze
budou spravedlivé a budou lépe odrážet společenský přínos jedince
pro rozvoj společnosti. Reforma nepovede k okamžitým úsporám
státního rozpočtu. reforma však zajistí, že budoucí náklady na důcho-
dový systém nepovedou ke státnímu bankrotu. 

Navrhujeme třísložkový důchodový systém
financovaný z těchto zdrojů: Stávající prů-
běžný systém financování z odvodů na soci-

ální pojištění, možnost spoření 4 % z odvodů na sociální pojištění v
jediném státním penzijním fondu, soukromé komerční penzijní připo-
jištění. Hlavními body naší důchodové reformy jsou: Převedení 4 % z
průběžného systému na soukromý penzijní účet v jediném, státem
zřízeném penzijním fondu. V současnosti platí na důchodové pojiště-
ní zaměstnanci 6,5 % ze mzdy a zaměstnavatelé odvádějí dalších 21,5
%, celkem tedy 28 %. Navrhujeme umožnit na základě principu dob-
rovolnosti převádět částku rovnající se 4 procentním bodům (z 28 %)
pojistného do nově vzniklého státního penzijního fondu. Očekáváme,
že tím by kumulovaný výnos po dostatečně dlouhou dobu výrazně
zlepšil výši celkové penze. V tomto spořícím systému předpokládáme
zřízení účtu klienta, takže by každý občan viděl, jak se situace na je-
ho účtu vyvíjí. Výnosnost fondu předpokládáme 2 % nad hodnotu in-
flace díky investicím do státních dluhopisů. Protože je tento převod
dobrovolný, navrhujeme motivační podporu tak, že každému, kdo má
již uzavřené penzijní připojištění a rozhodne se pro převod, bude
zvýšena výše státní podpory na penzijní připojištění na dvojnásobek
(dnes max. 150 korun, tzn. max. 300 korun) po dobu 3 let. Tyto kro-
ky by mohly vést k výpadku až 50 mld. v příjmové oblasti. S ohledem
na princip dobrovolnosti předpokládáme, že systém se rozeběhne po-
stupně, a proto očekáváme v příštím roce výpadek výrazně nižší –
předpokládáme především vstup do fondového spoření u střední
věkové generace (expertní odhad: výpadek ve výši 25 mld.). Nutno
říci, že parametry důchodového systému bude nutno dále upravovat v
závislosti na celkovém vývoji. Prosadíme důsledné oddělení důcho-
dového rozpočtu od rozpočtu státního; případné přebytky zhodnoco-
vat ve fondovém systému a neutrácet ve státním rozpočtu. Věk od-
chodu do důchodu stanovujeme na 65 let a nechceme ho v budoucnu
navyšovat. Cílem důchodové reformy je v budoucnu minimální jed-
notná starobní dávka a vyšší podíl individuálního spoření, užívání in-
vestičních nástrojů a zajištění se na stáří. Omezíme odchod do pře-
dčasného důchodu – zvýšíme procentuální sazbu snižující výši mě-
síčního důchodu ze současných 3,8 % na 6,5 % za každý rok před-
časného důchodu (max. 3 roky). Rozsah tohoto opatření je v relacích
zemí západní Evropy. Protože jsme si vědomi, že hospodářská krize
vyvolává růst nezaměstnanosti a tlak zaměstnavatelů na odchod do
předčasného důchodu, plánujeme zavést toto opatření až po poklesu
nezaměstnanosti pod 8,5 %, tzn. po jasných signálech oživení.
Zastavíme výplatu důchodů těm, kteří kromě důchodu pracují a je-
jichž mzda je vyšší než dvojnásobek průměrné mzdy. Podpoříme za-
městnávání seniorů snížením odvodů do důchodového systému pro
zaměstnavatele důchodců. 

Česká společnost stárne a důchodový systém
je dlouhodobě v deficitu. Zvyšuje se riziko, že
dnešní mladá generace bude v době svého se-
niorského věku odkázána pouze na důchod od

státu, jehož výše bude nejistá. Zelení podporují takovou reformu dů-
chodového systému, která umožní dnešním mladým lidem zajistit si
prostředky na spokojené stáří z více zdrojů. Strana zelených bude
podporovat spravedlivý důchodový systém založený jak na princi-
pech generační i příjmové solidarity, tak na principu individuální zod-
povědnosti občana za zajištění prostředků na své stáří. Základem sys-
tému bude i nadále silný, státem garantovaný veřejný pilíř založený
na povinné účasti každého občana. Důchody v rámci tohoto pilíře bu-
dou zajišťovány formou průběžného financování. Výše dávky ve stáří
bude stejně jako nyní odvozována mimo jiné z výše výdělků a doby
pojištění. Druhý pilíř systému bude soukromý a zcela dobrovolný a
bude zajišťován na fondovém principu (penzijní připojištění či spoře-
ní). Menší část povinného pojištění bude moci občan čistě dobrovolně
dle svého uvážení přesměrovat z veřejného pilíře do fondového za
podmínky, že stejnou částku dodá navíc z vlastních úspor. Tím získá
v budoucnu další zdroj pro zajištění svého stáří. Budoucí důchod z ve-
řejného pilíře se mu adekvátně k převedeným prostředkům sníží. Stát
přitom zajistí kontrolu finanční stability penzijních fondů, tak aby se
pojištěnci nemuseli obávat vytunelování svých úspor. Stejně tak bude
stát umožňovat i návrat pojištěnce zpět k platbám výhradně do ve-
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řejného důchodového systému. Stát bude i nadále pomocí příspěvků a
daňových úlev motivovat občany ke zvyšování měsíčního spoření na
důchod. Strana zelených bude podporovat souběh důchodu a pracov-
ní aktivity i po dosažení důchodového věku. Přispěje to nejen ke spo-
lečenskému  ocenění  aktivních seniorů, ale také k zajištění finanční
udržitelnosti veřejného pilíře důchodového systému. Při projednávání
důchodové reformy podpoříme společný výpočet důchodů u manže-
lů. Zajistí to, aby se vdovy, které strávily velkou část života péčí o dě-
ti, nedostávaly na pokraj chudoby. Chceme rovněž, aby se výpočet
věku odchodu do důchodu na základě počtu vychovaných dětí vzta-
hoval i na muže. 

Daně
Vrátíme se k úrovni daňové kvóty z let 2005– 2007.
Sjednotíme výběr daní a odvodů do jedné instituce –
všechny daně, cla, sociální a zdravotní pojištění bude
vybírat jeden úřad. Zavedeme nové daňové pásmo pro
lidi s příjmem přes 1,2 mil. Kč ročně – 38 %. U daně z

příjmů právnických osob vrátíme sazbu daně na úroveň roku 2008.
Zrušíme zdaňování superhrubé mzdy.. Pokládáme za nespravedlivý
princip dvojího zdanění odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Dále
pokládáme za nespravedlivé, že v systému údajně „rovné daně“ (jed-
notné sazby) jsou vlastně tři sazby daně. Nejvíce, asi 23 %, nyní za-
platí z přírůstku příjmu zaměstnanec, který zaplatí daň i z toho, co už
jednou státu odvedl na pojištění, méně platí podnikatel (OSVČ), asi
19 %, a jen z některých příjmů se skutečně platí nejnižší sazba 15 %.
Daňová progrese je podle zkušenosti všech zemí, které jsou hospo-
dářsky i stavem demokracie vyspělejší než ČR, nástrojem vysoké mo-
tivace i sociálního smíru. Vychází z prokázané skutečnosti, že nejvíce
je nutno stimulovat nižší příjmové vrstvy, protože paradoxně aktivi-
tou nejméně získávají. Touto ekonomickou stimulací společnost ušet-
ří na sociálních dávkách a prevenci sociálního vyloučení a kriminali-
ty. To je důvodem, proč zrušíme rovnou daň a zavedeme progresivní
zdanění příjmů fyzických osob. Progresi posílíme u osob s ročním
hrubým příjmem vyšším než 1,2 milionu korun zavedením dalšího
zdaňovacího pásma ve výši 38 %. Prosadíme systém, který zaručí vy-
sokou schopnost konkurence vůči zbytku Evropy. Daň z příjmu příj-
mově středním a nižším vrstvám neporoste. V rámci podpory rodin s
dětmi obnovíme možnost společného zdanění manželů s dětmi.
Zjednodušení daně z příjmu právnických osob pokládáme nadále za
potřebné. Zmenšit počet výjimek je vhodné, proto budeme v tomto
směru hledat cestu ke shodě mezi všemi sociálními partner y na půdě
„tripartity“. Zvýšíme sazbu daně z příjmů právnických osob ze sou-
časných 19 % na 21 %, což je úroveň z roku 2008. Prosadíme po-
stupné sjednocení výběru daní, cel, zdravotního a sociálního pojištění
do jedné moderní státní instituce. Toto opatření zjednoduší komuni-
kaci poplatníků se státem, sníží administrativní náklady občanů i státu
a zvýší celkovou efektivitu výběru daní a odvodů. V rámci moderni-
zace daňové správy zvýhodníme subjekty podávající daňová přiznání
elektronickou formou. Usilujeme o trvalou aktivitu státní správy v bo-
ji s nepoctivostí v oblasti placení daní a cel včetně prohloubení legis-
lativních nástrojů, jež má stát při potírání daňových úniků k dispozi-
ci. Speciální pozornost bude věnována boji s miliardovými daňovými
úniky v oblasti DPH a spotřebních daní, jež vznikají při obchodování
s pohonnými hmotami. ČSSD bude prosazovat postupné snížení limi-
tu  pro omezení hotovostních plateb a také další zpřísnění opatření
směřujících proti praní špinavých peněz. V rámci toho zavedeme ma-
jetková přiznání týkající se prokazování původu příjmů při nabytí vy-
mezeného okruhu majetku evidovaného ve veřejných registrech. U
tohoto typu majetku by mohl finanční úřad na základě zákonem sta-
novených důvodů požádat do tří let od nabytí vlastnického práva o
doložení původů příjmů umožňujících nabytí majetku. V případě, že
by původ peněz nebyl řádně doložen, mohl by finanční úřad nedolo-
ženou část příjmů zdanit sankční sazbou ve výši 76 %. Toto opatření
by se týkalo výhradně majetku v pořizovací hodnotě vyšší než 2 mil.
Kč, u nemovitostí v pořizovací hodnotě vyšší než 10 mil. Kč. 

Pro posílení solidarity daňového systému
jsme pro zavedení dvou daňových pásem: 15

% a 18 %, s hranicí na 600 000 Kč hrubého ročního příjmu. Daň z
příjmu právnických osob zachováme na stávající úrovni (dle platného

zákona).  Upravíme daňové výjimky (příjmy osvobozené či odečita-
telné položky) s důrazem na prioritní oblasti (bydlení, rodiny s dětmi,
zodpovědnost za vlastní stáří, výzkum-vývoj-vzdělávání) a přehodno-
tíme daňovou uznatelnost některých výdajů. Chceme zavést novou
slevu na dani z příjmu fyzických osob – 5000 Kč na první dítě, 10 000
Kč na druhé dítě, 20 000 Kč na třetí, 30 000 Kč na čtvrté a každé dal-
ší dítě.  Případný výpadek daňových příjmů státního rozpočtu bude-
me kompenzovat mírným snížením slevy na poplatníka. Jsme pro
znovuzavedení společného zdanění manželů. Navrhneme vyšší
zdanění  tabákových  výrobků  a alkoholu. Posílíme rozpočty samo-
správy tím, že finanční prostředky ze státního rozpočtu určené pro
některé dotační tituly ministerstev převedeme přímo do rozpočtů ob-
cí. Posílíme rozpočty malých obcí a menších měst změnou kategorií
velikosti obce a úpravou koeficientu v zákoně o rozpočtovém určení
daní. 

Zrušení superhrubé mzdy jako nejasný a podvod-
ný způsob výpočtu příjmů zaměstnanců. Změna
daňové soustavy: – vrátit sníženou sazbu DPH z
10 % na 5 % u zboží základní potřeby, ekologické

veřejné dopravy a zavést nulovou sazbu DPH u základních potravin a
léků, – zavést odstupňovanou daň z příjmů fyzických osob v pěti pás-
mech se snížením této daně na 9 % u příjmů nižších než je průměrná
hrubá měsíční mzda v ČR a až 40 % daně u příjmů vyšších než 1 mil.
Kč ročně, – zavést dvě daňová pásma u právnických osob podle ro-
čního zisku (24 % do 10 mil. Kč ročního zisku, 32 % nad 10 mil. Kč
ročního zisku), – postupnou přípravu ekologické daně (emise CO,
spotřeba energií) s návratností do úspor energií pro domácnosti, – za-
chovat osvobození od dědické daně u převodu menších majetků do 4
mil. Kč, u převodu vyšších majetků obnovit dědickou daň včetně pro-
grese, – zdanit dividendy 25% sazbou, – osvobodit od zdanění úroky
z vkladů obyvatelstva. Zavést majetková přiznání u majetků nad 10
mil. Kč. Zákonem zakázat anonymní listinné akcie a zprůhlednit
vlastnickou strukturu podniků. Zlepšit finanční zajištění pro rozvoj
krajů, měst a obcí, pomoc státu při oddlužení obcí. 

Jednoduché a nízké daně: Zjednodušíme daňové
zákony. Zároveň udržíme daně na současné úrov-
ni. Nezvýšíme ani odvody na sociální pojištění.

Nepřipustíme zvýšení sociálního pojištění a daní z příjmů pro firmy a
živnostníky. Zachováme zvýšené daňové paušály pro živnostníky a
zrychlené odepisování i po roce 2010. Zavedeme povinnost platit
DPH pouze z uhrazených faktur. Legislativně přitom ošetříme zame-
zení možnosti zneužívání. Umožníme jednoroční daňové prázdniny
pro řemeslné živnosti a drobné služby, pokud živnostník vytvoří as-
poň jedno nové pracovní místo na minimálně dva roky a zároveň ten-
to živnostník nepobírá sociální dávky. Daňové prázdniny bude možné
využít v průběhu 4 let.

V daňovém systému se soustředí na maximální
zjednodušení a zpřehlednění procesu výběru daní.
Nový zákon o daních z příjmů, jehož obsahem bu-
de: sjednocení základu daně pro všechny přímé od-

vody (daň z příjmů a všechna povinná pojištění), vymýcení řady zby-
tečných a systém zatěžujících výjimek, zrušení transakčních daní (daň
dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí), přičemž výnosy z
těchto majetkových operací budou zdaněny běžnou daní z příjmů a v
rámci rodinných vazeb (I. a II. skupina) budou občané od daně osvo-
bozeni. Jedno inkasní místo pro výběr daně z příjmů, sociálního a
zdravotního pojištění, kam bude poplatník odvádět jednu částku vy-
počtenou z jednoho základu, uvedenou na jednom formuláři. admi-
nistrativa pak již zajistí distribuci příslušných částek na účty přísluš-
ných institucí. Výsledkem bude snížení nákladů na správu přímých
daní a odvodů jak u státu, tak u daňových poplatníků v řádu desítek
procent. Řadu dnes existujících zaměstnaneckých daňových
zvýhodnění nahradíme jednotným paušálem na náklady na dopravu
do zaměstnání, odečitatelným ze základu daně, a to stejným pro
všechny daňové poplatníky.
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Prodloužíme období zpětného vyměření daně
ze  současných  3  na 5 let. Znovu obnovíme
útvary finanční policie. Dlouhodobým cílem

VV jsou nízké daně. Daň z příjmu právnických osob – ponechat pro
následující dva roky sazbu ve výši 20 %. Předpokládaný příjem z to-
hoto opatření spolu s předpokládaným růstem HDP je 15 mld. korun.
Daň z příjmu fyzických osob – zavést progresivní daň pro nejvyšší
příjmové skupiny, konkrétně 25 % pro příjmy nad šestinásobek
průměrné hrubé měsíční mzdy (zhruba 145 tisíc korun). Nebudeme
zvyšovat strop pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, neboť
současnou výši považujeme z hlediska principu solidarity za dostate-
čnou. Daň z přidané hodnoty – ponechat pro následující dva roky saz-
by 10 % a 20 %. Zdanění prostituce – toto opatření přinese do státní
pokladny až 1,5 mld. korun. Omezení výjimek v daňové oblasti – mi-
mo jiné i zdanění zaměstnaneckých benefitů. Zrušení daně dědické a
darovací – tyto daně považujeme za nemravné, neboť se zdaňuje to,
co bylo již jednou řádně zdaněno. Příjem z těchto daní je zanedbatel-
ný a naopak náklady na výběr jsou neúměrně vysoké. Daňové asig-
nace – v první fázi navrhujeme zavést do našeho daňového systému
prvek daňových asignací, který je v Evropě obvyklý. Konkrétně na-
vrhujeme, aby mohl daňový poplatník odvádět 2 % ze zvýšené da-
ňové sazby do oblasti, kterou si zvolí – kultura, sport, církve nebo ne-
ziskový sektor. V druhé fázi pak možnost daňové asignace rozšíříme
i na základní sazbu. 

Odstraňme faktickou degresi. Rovná daň je ve
své současné výši sazby i struktury (fakticky
degresivní průběh díky zdanění „superhrubé
mzdy“)  neudržitelná  a  zdanění superhrubé

mzdy by mělo být zrušeno. Navrhujeme zavedení druhého pásma. To
by mělo začínat tam, kde jsou uplatněny stropy na sociální a zdravot-
ní pojištění, aby byla popřena degrese současného systému. Zelení
podporují spravedlivé posílení prvků daňové progrese. Majetkové
daně  budou  muset  dostat  vyšší  váhu  než v současnosti, jak je to
ostatně  obvyklé  v  řadě  jiných zemí  a  v  souladu s doporučeními
OECD. Česká republika z členů OECD zdaleka nejméně využívá ma-
jetkových daní z nemovitostí, ačkoli jde o daň potenciálně výnosnou
(aplikace tržních cen) a jen s nízkými distorzními účinky. Podporuje-
me zachování dvou sazeb daně z přidané hodnoty. Pohyb mezi sazba-
mi je totiž důležitým nástrojem hospodářské i ekologické politiky.
Připouštíme postupné mírné zvyšování sazeb DPH a současně navr-
hujeme snížit zdanění práce. Mezinárodní zkušenosti - podložené em-
pirickými výzkumy - potvrdily, že nelze spoléhat na přímé daně a so-
ciálních odvody jako na prakticky použitelné nástroje fiskální konso-
lidace. Dobrým řešením je zvyšování podílu nepřímých daní a racio-
nalizování výdajů. Chceme, aby pokračování v ekologické daňové re-
formě patřilo mezi hlavní opatření, která nová vláda podnikne proti
vzrůstající nezaměstnanosti. Protože navrhujeme snížit zdanění práce,
následně připouštíme postupné mírné zvýšení sazeb DPH. Zelení na-
vrhují v koordinaci s EU zvýšit spotřební daně z důvodů zamezení
„průsaků“. Zvýšení sazeb spotřebních daní je podle nás nezbytné u
následujících položek: tabákové výrobky, alkoholické nápoje,  potra-
viny s vysokým obsahem rafinovaného cukru a živočišných tuků.
Bude-li nutné hledat další příjmy státního rozpočtu, jeví se jako ro-
zumné a efektivní zdanění motorových vozidel v závislosti na stáří a
produkovaných emisích vozidla. 

Zdravotnictví
Zachováme charakter zdravotnictví jako veřejné služby
a trváme na zrušení poplatků u lékaře a v lékárnách.
Zabráníme privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťo-
ven. Garantujeme limit maximální roční spoluúčasti u
chronicky nemocných. Zavedeme připojištění pro nad-

standardní podmínky lékařské péče. Zajistíme možnost, aby v odů-
vodněných případech mohl být bezplatný jakýkoli lék. České zdra-
votnictví dosahuje dlouhodobě v mezinárodním srovnání velmi dob-
rých výsledků a svou kvalitou a dostupností zdravotní péče patří ČR

k nadprůměru zemí Evropské unie. Za vysokou kvalitou českého
zdravotnictví stojí především schopní a pracovití lékaři a zdravotní
sestry. Sociální demokracie vnímá a prosazuje zdravotnictví jako ve-
řejnou službu založenou na principu solidarity zdravých občanů s ne-
mocnými, která je zajišťována prostřednictvím veřejného neziskové-
ho zdravotního pojištění. Počítáme se zachováním dostupné zdravot-
ní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a zachováním vy-
sokého standardu nezbytné lékařské péče pro všechny občany. Jsme
si vědomi, že moderní lékařská péče je stále dražší a vyžaduje vložit
více peněz do systému. Řešení však nevidíme v neodůvodněném a
plošném zvyšování spoluúčasti pacientů. Zásadně odmítáme návrhy
české pravice, aby lidé museli platit za léčbu běžných nemocí či pro-
vádění běžných operací, jako jsou například chřipka, operace kýly ne-
bo křečových žil. Lepší organizace, výbava efektivní technikou a pro-
myšlená centrální léková politika umožňují, jak jsme si ověřili, ušetřit
miliardy. Nejsou vyčerpány ani ekonomické přínosy moderních in-
formačních systémů a odborné specializace. Považujeme za vhodné
otevřít cesty k dalšímu připojištění pro nadstandardní podmínky péče.
Podpoříme zásadu nabídky minimálně jednoho plně hrazeného léku
ve skupině s případnou možností žádosti o odůvodněnou bezplatnou
výjimku. Bariéry ve zdravotnictví je nutno odstraňovat, nikoli budo-
vat. Máme za to, že většina poplatků zavedených ve zdravotnictví se
neosvědčila a nepochybně nepomohla zlepšení vztahů mezi pacienty
a zdravotníky. Nejsme proti rozumné motivační spoluúčasti, chceme
pouze zrušit její neefektivní a asociální formy. Jsme pro spoluúčast
pacientů formou dobrovolného pojištění. Jsme pro takové zefektivně-
ní systému, ve kterém půjde více peněz na náročné léčby a ve kterém
dojde ke zkrácení čekacích lhůt pro nákladné léčebné výkony. 

Zdravotnictví chápeme především jako ve-
řejnou službu a nárok na zdravotní péči jako

právo zaručené listinou základních lidských práv a svobod. Ve spo-
lupráci s odborníky budeme usilovat o vytvoření standardů odborné
lékařské péče a úhradových standardů nároků z veřejného zdravot-
ního pojištění a jejich následné promítnutí do právní úpravy zdravot-
ní péče. to také umožní definici nadstandardů a rozvoj komerčního
připojištění  na zdravotní péči. Namísto regulačních poplatků za po-
ložky na receptu navrhujeme vynětí levných léků na banální one-
mocnění z úhrad ze zdravotního pojištění.  Budeme iniciovat zavede-
ní jednotné výše doplatků v lékárnách za léky, se zákazem reklamních
a marketingových akcí u léků, které jsou plně či částečně hrazeny z
pojištění.  Stávající spoluúčast pacientů považujeme za dostatečně
motivační a nechceme ji dále zvyšovat.  Budeme prosazovat navýše-
ní platby státu za státní pojištěnce a zvýšení stropů pro výběr zdra-
votního pojištění. 

Zcela zrušit tzv. regulační zdravotnické poplatky
a nezvyšovat spoluúčast pacientů; odstranit roz-
díly v doplatcích na léky tak, aby byly finančně

dostupné pro občany. V podílu zdravotnictví na HDP dosáhnout na
evropský průměr 8 % (dnes v ČR pod 7 % HDP). Obnova sítě nezis-
kových zdravotnických zařízení (vč. nemocnic), která nebudou půso-
bit na základě tržních principů, k zajištění dostupnosti kvalitní zdra-
votní péče občanů. Obnovení dosažitelnosti záchranné služby, lékař-
ské a stomatologické pohotovosti. Nepřipustit další privatizaci zdra-
votnických zařízení a záchranné služby. Zajistit dostatečné financo-
vání zdravotnictví, prosadit zvyšování plateb státu za státní pojištěn-
ce. Vytvořit jedinou veřejnou zdravotní pojišťovnu, zajistit důslednou
státní kontrolu užití peněz ve zdravotnictví. Nesnižovat odvody na
zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění a státní politiku zamě-
stnanosti, zcela zrušit jeho zastropování pro lidi s vysokými příjmy. 

Pacient musí mít přístup ke všem potřebným in-
formacím. Musí vědět, jaké povinnosti má vůči
němu zdravotnické zařízení i zdravotní pojišťov-

na. Garantujeme občanům právo vybrat si zdravotnické zařízení,
zdravotní pojišťovnu i pojistný produkt. Zavedeme možnost podat si
stížnost na kvalitu a zajištění péče i pojištění. Fakultní nemocnice
transformujeme na univerzitní nemocnice na evropsky standardním
neziskovém principu a na bázi spolupráce státu a univerzit. U zdra-
votních pojišťoven zvýšíme jejich povinnosti při zajišťování zdravot-
ní péče vůči svým pojištěncům. 
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Uděláme pořádek v poplatcích a odstraníme chaos, který je důsled-
kem anarchie krajů pod vedením ČSSD. Zachováme námi zavedenou
sociální ochranu občanů v podobě limitu spoluúčasti. Jen za loňský
rok ochránil 250 tisíc lidí. Budeme pokračovat v úspěšné koncentraci
specializované péče tak, aby každý občan nezávisle na tom, kde byd-
lí, měl garanci přístupu k nejmodernější péči na evropské úrovni.
Posílíme kontrolu státu nad penězi ve veřejném zdravotním pojištění,
nad zdravotními pojišťovnami a kvalitou poskytovaných služeb.
Prevenci považujeme za klíčovou pro předcházení nemocem či pro je-
jich včasný záchyt. Podpoříme celonárodní preventivní a screenin-
gové programy s pozitivní finanční motivací pro ty, kdo se jich
zúčastní. Vytvoříme podmínky a prostor pro dobrovolné připojištění
nehrazené nebo částečně hrazené péče či pro nadstandard. Umožníme
dobrovolné zdravotní spoření s podporou státu především pro mladší
generaci. Sjednotíme financování zdravotně sociálních a ošetřovatel-
ských služeb pro seniory. Umožníme vznik dobrovolného ošetřova-
telského připojištění na stáří. Účinnou podporou domácí péče dáme
pacientům skutečnou možnost se rozhodnout, kde chtějí v případě
dlouhodobé nemoci stonat – zda v nemocnici nebo doma. Zavedeme
potřebné standardy zdravotní péče, které zajistí každému občanu
nárok na kvalitní péči plně hrazenou z tohoto povinného a solidárního
pojištění. Nadstandard považujeme za alternativu k plně hrazené va-
riantě péče, kterou si občan dobrovolně zvolí. Chceme umožnit výběr
zdravotních plánů z veřejného zdravotního pojištění v rámci konku-
rence zdravotních pojišťoven. Prosadíme nepodkročitelné čekací do-
by na operace a garanci dostupnosti zdravotních služeb, včetně zdra-
votní záchranné služby.

Jsme si vědomi, že systém poskytování zdravotní
péče vyžaduje změny. Tyto změny nelze dělat bez
rozmyslu, je nutno chránit a rozvíjet to, co je na na-
šem zdravotnictví vynikající. Nedopustit zhoršo-

vání dostupnosti a kvality zdravotní péče, ke kterému by vedl stále se
zvyšující deficit systému zdravotního pojištění. Tento deficit nelze ře-
šit zvyšováním zdravotního pojištění, ale mnohem efektivnějším vy-
nakládáním výdajů. Výdaje na zdravotní péči budou i nadále význam-
ně regulovány. Není však možné přenášet  veškerou tíži regulačních
opatření, jako je tomu dosud, na úkor mezd lékařů, sester a ostatních
zdravotnických pracovníků. Bude zvýšena odpovědnost zdravotních
pojišťoven za nákup zdravotní péče. Povinností zdravotních pojišťo-
ven bude každoročně poskytnout pojištěnci výpis jeho plateb na
straně jedné a čerpání prostředků na jeho léčbu na straně druhé.
Zabezpečíme důsledný dohled nad dodržováním pravidel tak, aby
zdravotní pojišťovny nakupovaly zdravotní péči v rozsahu a kvalitě
garantované zákony. Vytvoří proto nezávislý úřad pro dohled nad po-
skytováním zdravotní péče. jeho úlohou bude také kontrola solvent-
nosti pojišťoven a kontrola poskytovatelů péče, zda péči poskytují
„lege artis“ neboli včas a podle nejnovějších vědeckých medicínských
poznatků. nově definované právní postavení poskytovatelů povede ke
zvýšení jejich odpovědnosti. Pojištěnci, kteří pečují o své zdraví, bu-
dou k prevenci motivováni, tudíž i zvýhodněni. Postupně musí vznik-
nout institut reálné ceny, která spravedlivě ohodnotí poskytovatele za
poskytnutou zdravotní péči. tím budou vytvořeny podmínky nejen pro
pokrytí nákladů, ale i k tvorbě finančních rezerv pro zajištění rozvoje
a modernizace. Ani zvýšení efektivity nezajistí trvale dostatek zdrojů,
a proto bude nutno nově definovat pravidla spoluúčasti na úhradě
zdravotní péče, spravedlivá a sociálně únosná. V žádném případě ne-
smí snižovat dostupnost zdravotní péče. Spoluúčast bude vyloučena u
život ohrožujících stavů a dalších závažných onemocnění. nárůst spo-
luúčasti nebude skokový, ale bude realizován postupnými kroky.
Důležitým nástrojem bude stanovování ročního limitu maximální
spoluúčasti občanů a ročního procentního růstu spoluúčasti na celko-
vých výdajích systému. spoluúčast, která tvoří v současnosti zhruba
14 % celkových výdajů oproti 25 % obvyklým v rozvinutých zemích
evropské unie, bude růst maximálně o 3 procenta ročně. Převedení ne-
mocenského pojištění pod zdravotní pojišťovny. Nová pravidla pro
kvalifikované posuzování zdravotního stavu, především v oblasti
krátkodobé a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Změny v lékové po-
litice, které povedou k vyšší transparentnosti určování úhrad a spolu-
účasti pacientů. 

Zajistíme jednoznačné stanovení definice zá-
kladní zdravotní péče a stanovení páteřní sítě
nemocnic a zdravotnických zařízení tuto péči

poskytujících. Zdravotnická zařízení v této základní síti budou garan-
tovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči v rámci základního zdravot-
ního pojištění. Teprve jasná definice základní zdravotní péče a pří-
stupná „mapa“ zdravotnických zařízení jasně stanoví, co a kde může
pacient českého zdravotnictví očekávat. Stanovíme standard zdravot-
ních výkonů, který bude určen v diskusi zástupců odborných společ-
ností - lékařské komory, zdravotních pojišťoven, ministerstva zdra-
votnictví a zástupců svazu pacientů. Standard bude průběžně každý
rok aktualizován tak, aby do něj mohly být zahrnuty nové medicínské
postupy a technologie. Považujeme za samozřejmé zastoupení krajů
při výběru zdravotních zařízení do základní páteřní sítě prostřednic-
tvím svých hejtmanů. Uvažujeme o privatizaci pouze těch zdravot-
nických  zařízení,  která  nespadají  do  základní sítě. Zajistíme, aby
úhradu  základní  péče  zprostředkovávala  jediná  státní  pojišťovna
efektivně hospodařící pod ministerstvem zdravotnictví, jejímž jedi-
ným kritériem bude kvalita odvedené péče a ne její množství, jak to-
mu bylo doposud. Prosadíme přijetí nového zákona o zdravotní péči
a zákon o zdravotnickém zařízení. Rozdělíme zdravotní pojištění na
standardní (základní) a nadstandardní. Povinné základní zdravotní po-
jištění se bude týkat každého občana České republiky. Bude zajišťo-
vat úhradu základní zdravotní péče v zákonem jasně definovaném
rozsahu, jejíž kvalitu a dostupnost bude garantovat ministerstvo zdra-
votnictví. Nadstandardní zdravotní pojištění nebude regulováno a je-
ho konkrétní typy budou otázkou volné soutěže mezi službami a na-
bídkami jednotlivých pojišťoven v této oblasti. To umožní zkvalitňo-
vání jednotlivých produktů v rámci konkurenčního boje mezi pojiš-
ťovnami. Uspoříme ve zdravotnictví zavedením jediné pojišťovny pro
základní zdravotní péči (úspory na administrativních nákladech na
výběr veřejného pojištění skrze stávajících devět pojišťoven – 5 mld.)
a definicí základní zdravotní péče (snížení nákladů na základní zdra-
votní péči – 10 mld.) 15 mld. ročně. Snížíme odvody na základní
zdravotní pojištění o 5 %, díky úsporám vzniklým definicí standardu
a nadstandardu. Zrušíme nesmyslný poplatek za položku na recept. Po
definování základní zdravotní péče zrušíme celý stávající systém re-
gulačních poplatků. Do té doby však chceme zachovat poplatky ve
zdravotnictví jako prostředek regulace čerpání péče ze zdravotního
pojištění, vyšší efektivity práce především ambulantních a praktic-
kých lékařů a snížení celkových výdajů za léky a zdravotnický mate-
riál. Regulační poplatky odrazují pacienty s banálním onemocněním
od nadužívání zdravotní péče a lékařům tak dávají více času na péči
o pacienty se závažným onemocněním. Nutné je však účinně chránit
ty pacienty, kteří frekventovanou péči opravdu potřebují. Požadujeme
zachování poplatku za pobyt v nemocnici a poplatku na lékařské a lé-
kárenské pohotovosti. Odmítáme legislativně neupravené svévolné
doplatky (například za registraci u gynekologů či služby stomatolo-
gů). Pro každou skupinu nemocí bude stanoven minimálně jeden plně
hrazený lék. Lékař bude povinen o tomto léku pacienta informovat.
Pro výběr tohoto léku bude zřízena nezávislá expertní komise, která
bude při výběru zohledňovat především kvalitu, širokou akceptova-
telnost a cenu léku. Zajistíme, aby nákup těchto léků, stejně jako zdra-
votního materiálu a zařízení ve zdravotnických zařízení spadajících
do základní páteřní sítě, byl prováděn prostřednictvím transparentních
internetových aukcí. Požadujeme, aby chronicky nemocní pacienti,
pro které bude nejlevnější lék zdravotně nepřijatelný, měli možnost
na základě posudku revizního lékaře zdravotní pojišťovny dostat al-
ternativní nehrazený lék bez doplatku. Stanovíme doplatky za léky
tak, aby se nepřijatelným způsobem nelišily, lékárna od lékárny. U lé-
ků s částečnou úhradou zavedeme degresivní systém doplatků na lé-
ky (pro dražší léky nižší spoluúčast než pro levnější), neboli větší pří-
platky na běžné nemoci a žádné, nebo minimální příplatky na vysoce
specializované léky pro těžce nemocné. Alkohol a tabákové výrobky
mají prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Nevylučujeme dal-
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ší zvýšení spotřební daně s ohledem na situaci v okolních zemích pro
tyto výrobky a využití části získaných financí k podpoře preventiv-
ních programů ve zdravotnictví. 

Zelení budou prosazovat programy aktivního
vyhledávání onemocnění v počátečním stadiu.
Posílíme také nabídku preventivních prohlídek.
V rámci výchovy ke zdraví bude Strana zele-

ných podporovat šíření znalostí o základních projevech nemocí a do-
poručených postupech samovyšetřování a sebepéče. Ve školách by se
tématu zdraví mělo dostat mnohem větší pozornosti. Podpora zdraví
pro dospívající by měla být zaměřena na zdravý životní styl, preven-
ci nechtěného těhotenství, prevenci přenosných chorob včetně
HIV/AIDS, a v neposledku pak předcházení úrazům. Více využívat
by se mělo například online aplikace pro sebediagnostiku, či osobní
péče v domácím prostředí pacienta. Musíme rozšiřovat znalosti zásad
poskytování první pomoci, standardů zdravotní péče, informace ob-
jektivního typu (žebříčky zdravotnických zařízení) i subjektivního
(čeho si má pacient ve zdravotnickém zařízení s ohledem na kvalitu
péče všímat) hodnocení kvality péče a znalost uznávaných metod
komplementární/alternativní medicíny. Domníváme se, že je třeba do-
hlížet, aby zdravotní pojišťovny dostatečně a efektivně využívaly fon-
dy na financování preventivních programů. Pokud ne, mělo by to být
kvalifikováno jako vážné porušení jejich kázně. Strana zelených usi-
luje o to, aby se udrželo a dále rozvíjelo moderní, efektivní a solidár-
ní zdravotnictví jako veřejná služba dostupná každému. Pacient si
může připlatit za nadstandardní služby, ale za nadstandard nepovažu-
jeme žádnou formu zdravotní péče jako takové, ale jen zvýšené po-
hodlí nebo zákroky, jež nejsou lékařsky indikovány Kvalitní zdravot-
ní péče musí být garantována všem; nikomu nemůže být odepřen typ
péče, který potřebuje, jen z ekonomických důvodů. Tento garantova-
ný systém zdravotní péče vychází z principu povinné solidarity finan-
cované z veřejných zdrojů a je založen na zákonném pojištění.
Prosazujeme jasné legislativní zakotvení odborných a finančních
vztahů  v  trojúhelníku,  který tvoří poskytovatel zdravotní péče, pa-
cient a zdravotní pojišťovna. Chceme, aby si lidé mohli svobodně vy-
bírat z veřejných a soukromých zdravotnických zařízení i mezi jed-
notlivými pojišťovnami. Prosadíme rovnoprávné postavení zdravot-
nických zařízení bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu – na-
vrhneme nahradit tzv. zákon o neziskových nemocnicích novým, v
prostředí EU standardním zákonem o neziskových organizacích.
Nepodporujeme privatizaci veřejných zdravotních pojišťoven.
Podmínkou pro fungující konkurenční prostředí ve zdravotnictví je
pluralita vlastníků zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven.
Pro zamezení vzniku škodlivých monopolů považujeme za nezbytné
neumožňovat vzájemné vlastnické propojení zdravotních pojišťoven,
zdravotnických zařízení, lékáren, distributorů léčiv a zdravotnického
materiálu. 

Školství
Zavedeme povinný bezplatný rok předškolní výchovy.
Vytvoříme prostor pro lepší výuku angličtiny, dalších ci-
zích jazyků a matematiky. Státní maturity zahájíme až
po důkladné přípravě. Jsme proti školnému na veřej-
ných vysokých školách. Zvýšíme platy pedagogům a

dalším pracovníkům ve školství. Zajistíme rozvoj Akademie věd ČR.
Kvalifikace, důvtip a pracovní disciplína musí zůstat hlavními silami
české společnosti. Dostupnost všech forem vzdělání, přiměřená indi-
viduálním schopnostem, je základním předpokladem využití šance,
kterou nabízí globalizace. Každý promarněný talent, každou nerozvi-
nutou dovednost osobnosti draze zaplatíme. Ztrátu talentů např. i ze
sociálních důvodů si nemůžeme dovolit. V populaci dvacetiletých je
vysokoškolské vzdělání nejdynamičtější složkou vzdělávací soustavy.
V této populaci již máme stejně vysokoškoláků jako vyspělé země.
Nyní je nutno zvýšit kvalitu tohoto studia. Zdroje vysokých škol mu-
sí v budoucnosti více záviset na výsledcích jejich práce v odborné i
pedagogické oblasti. Nutné je odpovídající odměňování pedagogic-

kých a odborných pracovníků. Akademické svobody jsou základní
podmínkou rozvoje vysokých škol. Proto trváme na zachování samo-
správy v terciárním školství. Školné nepokládáme za faktor, který by
zkvalitnil studium. Nepodpoříme jeho zavedení na veřejných vyso-
kých školách. 

Předložíme nový zákon o pedagogických
pracovnících, který bude definovat pedagoga
jako samostatnou profesní skupinu, bude ob-

sahovat kvalifikační předpoklady, povinnost dalšího vzdělávání, ka-
riérní systém včetně atestací. Budeme usilovat o lepší ochranu osob-
nosti učitele před projevy agresivity. Budeme prosazovat reformu pe-
dagogických fakult, změnu v přípravě a dalším vzdělávání pedago-
gických pracovníků ve vazbě na kariérní systém. Budeme se zasazo-
vat o zjednodušení přijímacího řízení na střední školy. Zasadíme se o
zavedení „státní maturity“ jako vstupenky na vysokou školu, která
bude zároveň garancí zvýšení kvality středoškolského vzdělání.
Budeme podporovat státní závěrečnou zkoušku po tříletých učebních
oborech, která bude garantovaná státem i hospodářskou komorou a
bude znamenat lepší uplatnění na trhu práce. Podporujeme řemesla,
spolupráci odborných škol a podniků. Chceme podpořit rozšíření od-
počtu nákladů za praxi učňů v provozu až do výše 50 %. Podporujeme
společné projekty odborných škol a partnerských podniků v přípravě
vzdělávacích programů a stáží jako dalšího vzdělávání učitelů. také
na středních školách podporujeme rozšíření etické výchovy jako ná-
stroje pro osobnostní rozvoj mladých lidí i pro boj se šikanou a soci-
álně patologickými jevy.  Zasadíme se o zavedení maturitního oboru
praktické sestry se samostatným výkonem činnosti po půl roku praxe.
Navrhujeme transformaci oborů vyšších odborných škol na vysoko-
školské studijní obory profesních bakalářů neuniverzitního typu a na
programy pomaturitního studia a kurzů. Výdaje na školné na vyšší od-
borné škole, základní umělecké škole a na volnočasové aktivity zařa-
díme mezi odečitatelné položky ze základu daně. Chceme, aby se ři-
dičský průkaz a svářečské zkoušky staly povinnou kompetencí, hra-
zenou ze školních prostředků, pro absolventy oborů, u nichž jsou ty-
to dovednosti vyžadované v praxi. Budeme (s využitím dotací z ev-
ropských fondů) prosazovat investiční program pro rozšíření kapacit
stávajících mateřských škol s předností pro malé obce. Budeme usi-
lovat o to, aby na základních školách bylo zajištěno (zejména z pro-
gramu evropských fondů) kvalitní vybavení a provoz informačních a
komunikačních technologií.  Budeme usilovat o změnu ve financo-
vání regionálního školství: o větší průhlednost, podporu řemesel,
technických oborů a malých škol. Změníme financování tak, aby
kromě počtu studentů rozhodovala kvalita a potřebnost daného studij-
ního programu. Budeme prosazovat zavedení státem podporovaného
spoření a půjček na studijní účely, rozšíření stipendií.

Program výstavby a obnovy jeslí a mateřských
škol; vytvářet podmínky k 100% docházce dětí do
posledního předškolního ročníku. Zavedení bez-

platné docházky do mateřské školy pro další ročník (4–5leté děti).
Posílení veřejného školství, financovaného z veřejných zdrojů jako
převažující základ vzdělávací soustavy na všech stupních; školství
soukromé a církevní financovat z jejich vlastních zdrojů. Posílení
funkce státu a zřizovatelů i jejich zodpovědnosti za podmínky a vý-
sledky práce škol. Úprava práv a povinností žáků a zákonných zá-
stupců. Optimalizace vzdělávacích dokumentů, zkvalitnění učebnic,
učebních textů a metodik. Výchova proti všem formám diskriminace
a intolerance včetně rasismu a neofašismu. Odmítnutí školného v
jakékoliv podobě na všech stupních veřejných škol. Výrazná podpora
rozvoji učňovského a středního odborného školství, zejména u nedo-
statkových a žádaných oborů, včetně středního zemědělského od-
borného školství. V síti učňovského školství vytvářet podmínky pro
bezplatné poskytování ochranných pomůcek pro praktickou výu-
ku,pro praxi související s oborem, přiměřenou mzdu v průběhu praxe
a bránit zneužívání učňů jako levné pracovní síly. Zajistit finančně do-
stupné stravování ve školních jídelnách, bezplatný pobyt ve školní
družině a školních klubech, podpora finančně dostupné zájmové čin-
nosti při školách. Vytvořit a materiálně zajistit systém sociálních a
prospěchových stipendií pro studenty vysokých škol; zabránit, aby
vyplácení příspěvku na ubytování přímo studentům vedlo k omezo-16 NOS 10-11/2010
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při splnění stanovených podmínek rovnocenné vzdělávání ve škole.
Hlavní odpovědnost za domácí vzdělávání svých dětí přitom mají nést
rodiče, nikoliv škola. Když přicházejí populačně slabé ročníky, klesá
počet žáků ve třídách. Nesmí to být důvodem k propouštění učitelů
nebo zavírání škol. Podpora sítě venkovských škol je důležitá nejen
pro vzdělávání, ale i pro život místních lidí a rozvoj venkova.
Současná struktura středního školství se musí přizpůsobit potřebám
trhu práce i demografickému vývoji na straně jedné a očekávání stu-
dentů, zejména v souvislosti s jejich navazujícím studiem, na straně
druhé. Strana zelených prosazuje zavedení a následné několikaleté
ověření systémové finanční podpory vysokoškolských studentů for-
mou grantů, stipendií, výhodného spoření a půjček. Bez odstranění
sociálních nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání nelze o
zavedení školného dle našeho názoru ani uvažovat. 

Rodinná politika, bydlení, sociální dávky
Rodiny s dětmi byly nejvíce postiženy dodatečným

zdaněním ve formě zdravotnických poplatků, DPH, in-
flace, skokové liberalizace nájemného atd. To je nutno
rodinám vrátit. Ať už dětskými přídavky, vyššími daňo-
vými odpočty (bonusem), společným zdaněním manže-

lů, zvýhodněním v reformovaném důchodovém systému, či rozšíře-
ním možností čerpání rodičovského příspěvku. Podpora rodin s dětmi
není sociální dávkou, je to investice do budoucnosti. Výchova dětí v
rodině nesmí být důvodem ke snížení životní úrovně, které často po-
stihuje zejména ženy. Považujeme za nutné zajistit mladým ženám a
mužům rovný přístup ke vzdělání, cestu k bydlení a kvalitní práci.
Proto zavedeme zvýhodněné půjčky na studium, zvýšíme a odstupňu-
jeme sociální stipendia pro studující. Znovu zavedeme státní podpory
na získání startovacích bytů pro mladé rodiny, podpoříme novoman-
želské půjčky na pořízení a modernizaci bytu s odpočtem části dluhu
při narození dítěte. Zasadíme se o rozšíření zařízení péče o děti včetně
pro děti do tří let, a to jak rozšířením veřejných služeb například v ob-
lasti školek a jeslí, tak podporou zaměstnavatelů při jejich zřizování.
To bude základem naší propopulační strategie. Prosadíme zákon o so-
ciálním bydlení. Prosadíme spravedlivou úpravu nájemného v zákoně
o místně obvyklém nájemném a novou úpravou nájemních vztahů,
přičemž za místně obvyklé nájemné bude považována cenová úroveň
dosažená v roce 2010. Nájemní smlouvy budou mít zákonem stano-
venou minimální dobu platnosti 5 let. Nepřipustíme výpověď nájem-
ní smlouvy bez splnění podmínek zákona. Podpoříme mladé rodiny s
dětmi při získání prvního bytu nebo při rekonstrukci staršího bytu for-
mou „novomanželských půjček“, tj. zvýhodněných půjček mladým li-
dem do 40 let s odpočty na každé narozené dítě. Zachováme podporu
stavebního spoření a hypoték. Pro případ, kdy se občané v důsledku
nezaměstnanosti dostanou do platebních problémů a zhorší se finan-
ční situace jejich domácností, připravíme systém refinancování hypo-
ték. Tyto systémy lze připravit ve spolupráci s bankami tak, aby vy-
žadovaly jen minimální příspěvky z finančních prostředků státu.
Znovu zavedeme systematickou podporu výstavby a rekonstrukce by-
tového fondu. Podpoříme rekonstrukce především u panelových do-
mů, výstavbu technické infrastruktury pro rodinné domy zejména na
venkově a výstavbu nájemních bytů a bytů pro sociálně a zdravotně
handicapované spoluobčany. Prosadíme změnu právního rámce EU
tak, aby zdroje evropských fondů byly použitelné pro sociální vý-
stavbu a rekonstrukce domů. 

Budeme prosazovat zásadu, aby navrhované
zákony a opatření státní správy a samosprávy
byly povinně posuzovány z hlediska jejich

vlivu na rodiny. Podpoříme aktivity vedoucí k většímu sladění ro-
dinné a profesní kariéry. Např. daňovým zvýhodněním podpoříme za-
městnávání rodičů dětí do 6 let na zkrácený úvazek. Jsme pro vznik
firemních mini školek i vzájemnou rodičovskou výpomoc. Budeme
dále podporovat služby zaměřené na odbornou pomoc rodinám, jme-
novitě mateřská a komunitní centra, centra pro rodiny, manželské a
rodinné poradenství a organizaci náhradního rodičovství. Naši čle-

vání státního příspěvku na koleje a k faktickému zdražování cen ko-
lejí a menz. Státní prospěchové stipendium pro studenty VŠ se studij-
ním průměrem do 1,5 až do výše 5000 Kč měsíčně. Zvýšení počtu ve-
řejně dotovaných kolejí a ubytoven i levných stravovacích kapacit pro
studenty. Zajistit uznávání studijních programů a diplomů českých
vysokých škol na celoevropské úrovni. Zabránit další devalvaci vy-
sokého školství, způsobené především jeho extenzivním rozvojem,
pozornost soustředit na kvalitu vysokých škol. 

Posílíme výuku jazyků na školách. Zasadíme se,
aby byla zajištěna povinná výuka angličtiny, dů-
raz na kvalitu studia a škol nejpozději od 3. třídy

základní školy. Zavedeme výhodné studijní půjčky, umožňující stu-
dovat každému a splatné až po ukončení studia. Pokud půjčku za stu-
denta zaplatí, byť jen částečně, zaměstnavatel, bude pro něj splacení
daňově odečitatelné. Zavedeme studijní spoření, které sníží náklady
studentů v průběhu studia. Bude daňově odečitatelné až do daňového
bonusu sociálně znevýhodněných skupin. Zřídíme stipendijní fond
pro vynikající české studenty na špičkových zahraničních univerzi-
tách. Pomůže jim hradit školné a část životních nákladů. Daňově
zvýhodníme zaměstnavatele přispívajícího na studijní spoření dětí
svých zaměstnanců nebo na vzdělávání zaměstnanců, včetně rekvali-
fikací. Otevřeme diskusi o rozsahu a podobě finanční spoluúčasti stu-
dentů na vysokoškolském studiu. Podpoříme rozšíření funkcí odborně
zaměřených středních škol jako center celoživotního vzdělávání, kva-
litu maturitního studia zajistíme podporou společné části maturitní
zkoušky i jako kritéria přijetí na vysoké školy. V učňovském školství
podpoříme jednotnou závěrečnou zkoušku ve spolupráci se zaměstna-
vateli. Zavedeme systém hodnocení úspěšnosti škol. Ponecháme mo-
žnost přijímacích zkoušek na více středních škol.

Navrhneme  efektivní  systém  stipendií a půjček,
umožňující financovat všechny náklady na vzdě-
lání tak, aby žádný talent nebyl ztracen ze sociál-
ních důvodů. Pro zvýšení úrovně vysokoškolského

vzdělání současně zavedeme osobní motivaci studenta (školné) jako
součást zmíněných nákladů na vzdělání. tento systém posílí aktivní
přístup, zájem studentů o studium a osobní odpovědnost. zvýší také
společenský tlak na poskytnutí kvalitního vzdělání. současně usnadní
přístup sociálně slabých studentů k vysokoškolskému vzdělání, neboť
i dnešní náklady bez školného nejsou nulové a neexistuje pro ně žád-
ný systém půjček a podpor. 

Poloviční školné pro technicky zaměřené
vysokoškolské obory, které přispěje k rozvo-
ji českého průmyslu. Posílíme rozpočet

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 10 mld. korun, fina-
nční prostředky přesuneme z resortu obrany. Tedy nebudeme navyšo-
vat celkový rozpočet, a tím zvyšovat schodek státního rozpočtu. Jsme
přesvědčeni, že se jedná o investici do budoucna, která se rozhodně
vyplatí.  Zavedeme  nástupní  učitelské minimum 20 tisíc korun pro
učitele MŠ, ZŠ a SŠ, čímž získáme více mladých učitelů a kvalitnější
výuku cizích jazyků. Zvýšíme platy učitelů o 5 tisíc korun, ovšem za
podmínky zavedení srovnávacích zkoušek na ZŠ (na konci 5. a 9. ro-
čníku) a státních maturit na SŠ. Prosadíme funkční období ředitele na
5 let, pak musí zřizovatel vyhlásit nové výběrové řízení, ředitel může
ve své funkci působit maximálně 3 funkční období, ředitele volí škol-
ská rada. 1 mld. korun investujeme do povinného vzdělávání pedago-
gických pracovníků. Prosadíme: úspěšné složení maturity =
zvýhodnění při přijímání na VŠ. Podpora celoživotního vzdělávání,
podpora e-learningu. Odložené školné na VŠ – absolvent ho bude pla-
tit zpětně, pokud bude po absolvování VŠ pobírat vyšší plat než je
průměrná mzda. Na technických fakultách se bude platit zpětně jen 50
% školného. Pokud student překročí délku studia (od započatého 8.
roku studia), bude školné platit ihned. 

Zelení budou prosazovat rychlou digitalizaci
českého školství na všech úrovních se zapoje-
ním veřejných i soukromých prostředků a u-
platnění nejlepších zahraničních zkušeností.

Přijímací zkoušky na střední školu by neměly znamenat rezignaci na
alternativní programy na druhém stupni. Budeme podporovat vzájem-
nou spolupráci škol a rodičů. Chceme, aby domácí vzdělávání bylo NOS 10-11/2010                17
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ností zůstane mateřská v délce 28 týdnů se 70 % platu a s možností
navázat na ni jednou ze tří variant rodičovské. U mateřské a rodičov-
ské umožníme měnit jejich délku. Rodičovskou bude možné čerpat do
5 let věku dítěte. Zajistíme kurzy pro vzdělání pečovatelek o děti do
6 let z evropských fondů především tam, kde je obtížně dostupná péče
o děti, například v menších obcích. Tím vzniknou nové pracovní
příležitosti i pro nezaměstnané ženy nad 50 let, které mají často pro-
blémy s uplatněním na trhu práce. Podpoříme výstavbu startovacích
bytů pro mladé rodiny, nájemního i družstevního bydlení.
Prosazujeme adresné rozdělování sociálních dávek. Je lepší nechat ro-
dinám nízké daně a tím i více peněz, než jim je vzít a následně vy-
plácet v dávkách. Jsou tak zvýhodněny ty rodiny, kde alespoň jeden z
rodičů pracuje. Podmíníme výplatu podpory v nezaměstnanosti po 2
měsících a dávek hmotné nouze účastí na veřejně prospěšných pra-
cích, veřejné službě, rekvalifikacích nebo vzdělávacích kurzech. Kdo
je odmítne, přijde o sociální dávky. Výše dávek hmotné nouze bude
odstupňována podle aktivity. Bude se zvyšovat od 20 do 40 hodin
práce pro obec ve veřejné službě měsíčně. Alternativou výplaty dávek
bude podmínka 40 hodin vzdělávání.

Zrušení porodného a pohřebného, dávky osobám v
hmotné nouzi, které vyplývají z nedostatečného
příjmu v rodině, nebudou kráceny, na podporu ro-
din s dětmi a možnosti co nejrychlejšího návratu

žen k pracovní kariéře po narození dítěte  prokazatelné náklady na
služby spojené s hlídáním dětí a domácími pracemi mezi položky o-
dečitatelné ze základu daně, tato daňová úleva bude limitována výší
minimální mzdy a dosažením dvanácti let věku dítěte. Cílem je moti-
vovat rodiče k práci, nikoliv k závislosti na sociálních dávkách. Proto
zhodnotíme efektivní poskytování všech rodinných dávek, zejména
přídavku na dítě a rodičovského příspěvku, aby podmínky nároku na
dávku, její výše a délka výplaty odpovídaly skutečnému účelu a
smyslu dávky. Navrhneme nahradit přídavky na děti vyšší slevou na
dani z příjmů včetně zvýšení daňového bonusu. Vedle nezbytného
motivačního efektu dojde i k významným administrativním úsporám.
Určitá skupina obyvatel zneužívá sociální systém tím, že se rodiče
účelově nepřihlásí ke společnému soužití. Takovému zneužívání je
třeba zabránit důslednou kontrolou skutečného stavu domácností
žádajících o tento typ sociálních dávek. 

Omezení podpory stavebního spoření – stát
dotuje stavební spoření částkou 13,4 mld. ko-
run, i když toto spoření je většinou používáno

na jiné účely než pro financování bydlení. Navíc jsou většinou spoře-
ny minimální částky s maximálním příspěvkem státu. Proto prosazu-
jeme zachování dosavadní podpory stavebního spoření, jen pokud je
toto spoření skutečně spojeno s pořízením bydlení. Těm, kteří pou-
žívají stavební spoření jako výhodnou formu spoření, i všem ostat-
ním, chceme nabídnout možnost přímé koupě státních dluhopisů.
Prosadíme právo obce krátit či odebrat sociální dávky, pokud příjem-
ce uvede do žádosti nepravdivé údaje, neplatí nájem v obecním bytě,
pokuty nebo neplní jiné povinnosti vůči státu či obci. Požadujeme
právo pronajímatele bytu uplatnit svou pohledávku na neplatiči
nájemného u soudu ve zrychleném řízení, postižením dávky podpory
v nezaměstnanosti, sociální podpory či dávky hmotné nouze. Obce
budou provádět terénní šetření v domácnostech pobírajících podporu
a ověřovat pravdivost údajů v žádostech příjemců dávek. Vyplácení
dávek hmotné nouze bude probíhat především formou poukazů na
stravování, ošacení a bydlení, aby nedocházelo ke zneužívání těchto
dávek. Stát musí zajistit základní páteřní síť poskytovatelů těchto slu-
žeb, kteří budou poukazy přijímat. Chceme v rodinné politice prosa-
dit: zákonnou týdenní placenou otcovskou dovolenou, kdykoliv bě-
hem prvních 3 měsíců života dítěte nad rámec zákonného nároku na
dovolenou na zotavenou. V návaznosti na důchodovou reformu pro-
sadíme možnost pro osoby vychovávající děti více si v rámci tříslož-
kového důchodového systému odvádět na vlastní penzijní připojiště-
ní na úkor odvodů do I. pilíře (odvody na sociální pojištění). Zajištění
vymahatelnosti vyživovací povinnosti, například odebráním řidičské-
ho průkazu při neplnění vyživovací povinnosti. Bránění ve styku s
druhým rodičem v rozporu s rozhodnutím soudu kvalifikovat jako
trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Rozvoj předškolních

nové se jako dobrovolníci budou podílet na organizování příslušné
osvěty. Navrhneme takovou právní úpravu, která umožní ženám do-
nosit dítě i v obtížných sociálních nebo rodinných podmínkách tak,
aby takové dítě mohlo rychle a plynule přejít do náhradní rodiny.
Musí skončit administrativní a soudní průtahy prodlužující cestu k ná-
hradnímu rodičovství. Navrhujeme zřídit ministerstvo pro rodinu.
Budeme hájit zachování výše sociálních dávek, jsou-li plněny
zákonné podmínky pro jejich výplatu. Zasadíme se o to, aby se hle-
daly další účinné nástroje pro zamezení zneužívání sociálních dávek,
a budeme usilovat o jejich zavedení do praxe. Budeme prosazovat
změnu podmínek poskytování nízkoúročených úvěrů Státního fondu
rozvoje bydlení z 300 000 na 500 000 Kč v obcích a sídlech do 5000
obyvatel. Budeme podporovat zachování stávající podoby stavebního
spoření. Budeme podporovat výstavbu nájemních bytů. Současný
program dotační podpory zainvestování sítí pro následnou výstavbu
rodinných domků chceme omezit jen na obce a sídla do 5000 obyva-
tel; zároveň chceme zvýšit podporu na 80 000 Kč na budoucí bytovou
jednotku. Intenzivněji využité území s vyšší hustotou bytů bude moci
získat až 100 000 Kč na každou jednotku za šetrné chování v daném
území. Pro družstevní bydlení chceme oživit a zmodernizovat formy
pomoci. Výstavba družstevních bytů se státní pomocí by se měla stát
finančně méně náročným doplňkem podpory výstavby nájemních by-
tů.  KDU-ČSl je pro ochranu nájemníků před neúměrným zvyšo-
váním nájemného. Proto budeme usilovat o dokončení procesu dere-
gulace nájemného do roku 2012. Je třeba uzákonit právo majitele roz-
hodovat o tom, kdo mimo nejbližších příbuzných, vyjmenovaných v
zákoně, smí v jeho bytě bydlet. Je to ochrana majitele a mnohdy i sou-
sedů. Chceme nájemníkům zajistit právní nárok k nahlížení do ro-
zúčtování tepla a dalších služeb v domě. Správci velkých činžovních
domů a domovních celků budou muset svoji živnost certifikovat. K
podpoře nutných investic spojených se zakládáním rodin navrhujeme
zavést novomanželské půjčky se státní podporou. 

Státní  regulace  cen  plynu,  elektrické  energie,
užitkové a pitné vody, tepla a paliv, boj proti je-
jich nadměrnému zvyšování. Státní regulace ná-

kladů na bydlení a tzv. věcně usměrňované nájemné (stanovit tak, aby
nájemné činilo maximálně 45 korun z metru čtverečního měsíčně),
posílit právní ochranu nájemníků. Státní podpora výstavby startova-
cích a sociálních bytů, zejména formou obecního bydlení s dostup-
ným nájemným. Přijmout zákon o sociálním bydlení a stanovit nor-
mativy sociálně potřebných bytů. Podpora výstavby minimálně 40
000 bytů ročně, z toho 10 000 družstevních bytů ze stavebního spoře-
ní, včetně garancí Státního fondu rozvoje bydlení, revitalizaci a re-
konstrukci bytového fondu. Novelizace zákona o vlastnictví bytů, za-
vedení registru bytů. Rozšiřování bezúročných půjček na pořízení by-
tu, rekonstrukci bytu a bytové zařízení pro mladé rodiny, novoman-
želské půjčky s podporou státu. Zachování státní podpory stavebního
spoření a hypoték. Výstavba bytů finančně dostupných pro mladé ro-
diny. Zvýšení dávek při rodičovské dovolené na 14 000 Kč měsíčně s
tím, že tato zvýšená odměna bude náležet matkám pečujícím o dítě do
tří let; zavedení možnosti čerpání další rodičovské dovolené prarodi-
či. Vyšší podpora při narození druhého dítěte a dalšího dítěte (po-
rodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě). Přídavky vázat na dítě
a ne na příjem domácností. Valorizovat přídavky na děti, rodičovský
příspěvek a dávky pěstounské péče podle životních nákladů. 

Rozšíříme nabídku možností péče o děti výhod-
nými podmínkami pro zakládání firemních a ji-
ných nestátních miniškolek, živností péče o děti a

jejich hlídání v rodině. Budou vhodným doplňkem především mateř-
ských školek, které budou nadále v nabídce předškolní péče pro děti
dominovat. Daňově zvýhodníme zaměstnavatele přispívající na péči o
děti svých zaměstnanců a stejně tak rodiče využívající tuto péči mimo
veřejné školky a jesle. Rodičům, kteří se chtějí vrátit brzy do práce,
nově umožníme čerpat mateřskou 18 týdnů se 100 % původního pla-
tu bez navazujícího pobírání rodičovského příspěvku. Druhou mož-
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Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v roce 2010

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 28. a
29. května 2010 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek
stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), o volbách
do Parlamentu na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České repub-
liky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí (blíže viz Možnost volit při volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 v zahraničí na mvcr.cz).
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny jsou uvede-
ny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu.
Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze již dnes po-
žádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a
to:
písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon o vol-
bách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá,
chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro písemnou žádost o vydání voličského průkazu není
žádný předepsaný formulář. 
Úřední ověření podpisu voliče provádějí
1) úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listi-
nou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění
pozdějších předpisů, 
a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských čás-
tí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního
města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady,
b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
Úřední ověření podpisu voliče provádějí
2)  notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve zně-
ní pozdějších předpisů. 
Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního po-
platku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití
volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.
do 21. května 2010. V ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu není upravena
možnost podání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě podepsané elektro-
nicky podle zvláštních právních předpisů, případně cestou datové schránky provozované podle
zvláštního právního předpisu. Elektronickou žádost o vydání voličského průkazu, opatřenou za-
ručeným elektronickým podpisem a zaslanou příslušnému obecnímu úřadu, tak nelze považovat
za žádost o vydání voličského průkazu podle ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do
Parlamentu. Žádost o vydání voličského průkazu podepsaná zaručeným elektronickým podpisem
je dle našeho názoru rovnocenná písemné, vlastnoručně podepsané a úředně neověřené žádosti o
vydání voličského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu tak na základě ustanovení § 6a
odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu vyžaduje kvalifikovanou formu úkonu, tj. písemné po-
dání opatřené ověřeným podpisem voliče; tuto vyšší formu však dle našeho názoru použití zaru-
čeného elektronického podpisu nemůže nahradit.
osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je
oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záz-
nam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do oka-
mžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 26. května 2010 do 16.00 hodin.
Obecní  úřad  voličský  průkaz  nejdříve  15  dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010, předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, 
a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič roz-
hodl hlasovat.
Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu opravňuje voličský průkaz
voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté,
co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném aktu hlasování,
volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem; zároveň odev-
zdá okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voli-
čů (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu). Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu
voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném
volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ volebního kraje k dispozici) a prázd-
nou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.
Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého po-
bytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského
průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad,
na žádost voliče, který je u něj zapsán ve
zvláštním seznamu voličů.

Odbor všeobecné správy, 12. 2. 2010
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zařízení (jeslí, školek, firemních školek, mateřských center), ať už
soukromých nebo provozovaných samosprávou. Podpora firemních
školek, které pomohou zvýšit kapacity dnes nedostatečné, formou da-
ňového zvýhodnění. Podpora projektu sousedského hlídání, kdy oso-
ba, která má v celodenní péči dítě do 6 let, může za úplatu hlídat i da-
lší děti. Tento systém považujeme za přirozený a podporující rozvoj
sousedské komunity. Prosazujeme audit bytů na úrovni obcí (zjištění
neoprávněnosti využívání obecních bytů až u 10 % nájemníků – na-
příklad pronajímání 3. osobě). Prosazujeme u obecních bytů diferen-
covaný postup deregulace zohledňující sociální statut nájemníka. U
nájemníků u soukromých majitelů prosazujeme, do doby než bude da-
ná obec schopna alokovat dostatek volných sociálních malomet-
rážních bytů, finančně podporovat z obecních rozpočtů sociálně slabé
tak, aby byli schopni důstojně splácet nájemné. Vznik systému a or-
ganizací nabízejících poradenství a podporu v případě hrozící ztráty
bytu. 

Zelení chtějí rodinou politiku, která bude pod-
porovat vytváření dobrého prostředí pro spoko-
jené mezilidské vztahy různých forem, od kla-
sických rodin, přes soužití nesezdaných párů až

po registrované partnerství. Rodina by neměla být překážkou na pra-
covním trhu a pracovní trh by neměl být překážkou pro rodinu. Stát
má podle zelených vytvořit podmínky pro to, aby se rodiče o zploze-
ní dítěte nerozhodovali pod hrozbou propadu životního standardu či
sociálního postavení. Strana zelených chce systematicky odbourávat
bariéry, které znemožňují slaďování rodinného a profesního života.
Prosazuje, aby stát podporoval pružné a alternativní pracovní režimy
(zkrácené úvazky, práce z domova, flexibilní pracovní doba, aj.) pro
rodiny s dětmi, rodiny, které se starají se o dlouhodobě nemocné či
nemohoucí a podobně. Navrhujeme zavedení snížených odvodů pro
zaměstnavatele a daní pro zkrácené úvazky a jiné flexibilní formy
práce i zjednodušení pracovněprávní legislativy vzhledem k těmto
formám pracovních režimů. Zdaleka nesplňujeme Evropskou radou
doporučenou kapacitu školek (nejméně 90 % dětí) a zařízení péče o
děti do tří let (nejméněně 33 % dětí). Zelení se zasadí o postupné na-
plňování těchto doporučení a rozšíření nabídky služeb v této oblasti.
Podporujeme pružnost těchto služeb, například možnost péče jen od-
poledne nebo jen některé dny v týdnu. V této souvislosti prosazujeme
umožnění souběhu čerpání rodičovského příspěvku a navštěvování
zařízení péče o dítě. Zelení chtějí také dosáhnout zlepšení situace sa-
moživitelek/ů podporou mateřských škol, jeslí a dostatečným a vy-
mahatelným výživným. Zavedení třírychlostní rodičovské dovolené s
sebou přineslo řadu problémů, byť principiálně jde o krok správným
směrem. Především jsou kratší doby rodičovské dovolené nedosaži-
telné pro nízkopříjmové skupiny. Zelení proto prosazují reformu sou-
časného systému, tak aby umožňoval opravdovou volbu. Lidé s niž-
šími příjmy musí mít rovněž možnost zvolit si kratší dobu rodičovské
dovolené. Dále prosazujeme větší flexibilitu, konkrétně možnost mě-
nit rychlostní stupeň rodičovské dovolené v jejím průběhu a možnost
střídání rodičů. Podporujeme větší zapojení otců do péče o nejmenší
děti. Chceme doplnit mateřskou dovolenou o měsíční otcovskou do-
volenou po porodu, která tatínkům opravdu umožní začít s rodičov-
stvím. Podporujeme kvótu pro druhého rodiče, tj. finanční zvýhodně-
ní, pokud se rodiče na významnou dobu vystřídají. Prosazujeme, aby
česká vláda podporovala dobrovolné sbližování rodinných politik
členských států EU. Usnadní to život smíšeným manželstvím i lidem,
kteří se stěhují z jedné evropské země do druhé. Strana zelených bu-
de prosazovat rozvoj sociálního bydlení, a to jak pro osoby se zdra-
votním a sociálním znevýhodněním, tak pro mladé rodiny s dětmi.
Naším zájmem je vznik zákona o sociálním bydlení včetně redefinice
sociálního bydlení. Sociální bydlení musí být dostupné pro potřebné
lidi se zájmem řešit svoji obtížnou sociální situaci a bude účinně pro-
vázané s dalšími veřejnými službami a usnadní občanům v tíživé si-
tuaci cestu k zapojení do života. Podpoříme daňové úlevy a další mo-
tivační opatření pro majitele bytů, kteří nabízejí sociální bydlení.
Chceme efektivnější systém přidělování bezbariérových bytů osobám
se zdravotním postižením, především zkrácení čekacích lhůt. 
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