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Česká republika má po osmi letech opět čistě pravicovou vládu. Ta minulá skončila
velmi neslavně. Policejní razie na Úřadu vlády, rozpad důvěry v ústavní instituce,
nezvládnutá ekonomická krize, destrukce veřejných financí.  Ztráta důvěry nebyla
tehdy způsobena nedostatkem odvahy pravicových politiků. Představitelé ODS,
TOP09 a STAN měli  vůli  k reformám. To j im nelze upřít.  Nedokázali  ale přij ít  se
skutečně sociálně odpovědným programem dlouhodobého rozvoje naší země.
Podezření z korupce a manipulací se propojila s nepromyšlenými škrty a
neschopností  zajistit  dostatečné příjmy veřejných rozpočtů. To vše vyústilo ke
krachu tehdejší  pravicové vlády, společenským otřesům a růstu popularity
protisystémových stran a hnutí,  včetně podnikatelského projektu oligarchického
miliardáře, který je živoucím symbolem dryáčnického majetkového převratu 90.
let.

V této situaci převzala klíčovou odpovědnost za budoucí vývoj Česká strana
sociálně domokratická. Do vlády vstupovala oslabená, plná vnitřních sporů a
nejednoty. Přesto dokázala Českou republiku vyvést z krize, kterou nezavinila.
Přesto se j í  podařilo obnovit prosperitu,  přijmout klíčové protikorupční normy a
připravit základní plán pro budoucí hospodářskou a sociální  transformaci naší
společnosti.

Vláda pod vedením ČSSD však udělala i  velké chyby. Sociální  demokraté měli
často špatný odhad situace a ztráceli  zpětnou vazbu se svými podporovateli .
Kořeny těchto chyb jsou hlubší,  ale jejich dopady jsme naplno pocíti l i  v roce 2017.
Komplikované spojenectví s hnutím ANO2011,  vlastní selhání i  neschopnost čelit
brutálním útokům politické konkurence. To vše se podepsalo na pádu důvěry v
ČSSD a přispělo k výsledku, který umožnil  převzetí  hlavní role v české politice
hnutím ANO2011.



Michal Šmarda
předseda ČSSD

V dalších letech sociální  demokraté ve vládě dále prosazovali  své programové
priority,  zajišťovali  zlepšování životního standardu klíčových skupin
obyvatelstva a odváděli  slušnou práci ve svěřených resortech. Zároveň se ale
prohlubovala selhání minulých období,  strana uzavírala špatné kompromisy a
vršila další  chyby. To vedlo k ještě většímu propadu důvěry. A pak i  ke
katastrofálnímu politickému a reputačnímu, tedy vpravdě existenčnímu pádu
sociální  demokracie.

To vedlo k vítězství  pravice, která se paradoxně stala symbolem odporu proti
privatizaci veřejného sektoru komerčním politickým projektem jednoho člověka.
ČSSD v tomto důležitém společenském konfliktu sehrála zmatenou a
nedůstojnou roli .  Tím bohužel přispěla k vítězství  sil ,  které nemohou zajistit
sociálně odpovědnou správu naší země. Je zřejmé, že vítězství  pravice
představuje návrat starých řešení a starých hrozeb. 

Již z prvních kroků pravicové vlády a z jejího programového prohlášení je
zřejmé, že ohroženy budou veřejné služby a jejich zaměstnanci,  bezplatná
zdravotní péče,sociální  péče, veřejná doprava, životní podmínky našich seniorů
a další  standardy, které jsme j iž považovali  za samozřejmé.

Z programového prohlášení vlády je také znát,  že vláda pravicové pětikoalice
nemá ani zdaleka jasno o potřebné reformě daní,  o vizi  transformace ekonomiky
a průmyslu, ani o energetické budoucnosti  naší země. Obavy, že bývalá opozice
nevěnovala poslední roky přípravě skutečně odpovědného plánu pro
budoucnost České republiky, se tak bohužel naplnily.

Sociální demokracie je připravena kriticky a věcně hodnotit kroky
současné vlády. Podpoříme všechny kroky ve prospěch našich občanů.
Nebudeme lacině kritizovat bez návrhu vlastního řešení. Zároveň vláda
musí počítat s tím, že se vždy budeme tvrdě a nekompromisně zastávat
lidí práce, ať už zaměstnanců nebo živnostníků. Budeme bojovat za
zájmy seniorů, rodin s dětmi, zdravotně postižených a dalších skupin
obyvatel. Aktivně vždy vystoupíme na podporu českého venkova a
regionálního rozvoje. Vždy budeme prosazovat vyšší vliv samospráv a
budeme usilovat o podporu méně rozvinutých oblastí České republiky.



SOCIÁLNÍ
OBLAST

ČSSD je připravena podpořit  podstatnou
část navrhovaných kroků v oblasti
rodinné pol it iky.  Oceňujeme především
závazek pomoci rodinám pečujícím o
blízké osoby tak,  aby nedošlo k propadu
jej ich životní  úrovně, stejně jako podporu
slaďování pracovního a osobního života
či  rozšiřování nabídky služeb pro děti .
Jsme připraveni konstruktivně jednat s
vládou o dalších návrzích,  například s
podporou pomoci rodinám, s bezpečnou
logistikou pro děti  či  ohledně posí lení
školních družin a mimoškolních aktivit
pro starší  děti .

Sociální  demokracie je velmi
znepokojena tím, že v otázkách
zákonné valorizace rodičovského
příspěvku a životního minima je
prohlášení velmi vágní a je zjevné, že
vláda ČR není přesvědčena o
nezbytnosti  takového kroku. 

 

Velmi znepokojivé je pro nás programové
prohlášení z oblasti  zaměstnanosti ,  a
především ochrany zaměstnanců. Vládní
prohlášení poukazuje na jasnou tendenci
oslabit  práva zaměstnanců a jej ich
ochranu a také výrazně zasáhnout pod
heslem flexibi l i ty do zákoníku práce.
Sociální  demokracie trvá na zachování
dosažené úrovně pracovně právní ochrany
a jej ich mezinárodních standardů! 

Zcela zásadně pak
podporujeme návrh na
zákonnou valorizaci minimální
mzdy. Nicméně považujeme za
nezbytný předpoklad, aby byla
před přijetím tohoto kroku
zvýšena na úroveň 20 tisíc
korun.



V oblasti  aktivní  pol it iky zaměstnanosti
vnímáme prohlášení jako pří l iš obecné a
vyzýváme vládu ČR, aby této oblasti
věnovala mnohem větší  pozornost.
Odmítáme také zjednodušovat podmínky
pro pří l iv zahraničních pracovníků,  aniž
by byly nastaveny spravedlivé podmínky
bránící  t laku na snižování mezd a
modernizaci  českého hospodářství .

Zcela odmítáme návrh na
snížení odvodů
zaměstnavatelů o 2 procenta,
aniž by bylo řešeno nahrazení
výpadku těchto příjmů do
důchodového a sociálního
systému. Jsme přesvědčeni,
že se jedná o velmi
nebezpečný návrh, který je
schopen rozvrátit  veřejné
finance České republiky.

Za velmi důležité považujeme, aby se
podaři lo splnit  závazek zavedení
víceletého f inancování sociálních služeb.
Tento závazek plně podporujeme a
oceňujeme, že je součástí  programového
prohlášení .  Oceňujeme kroky v oblasti
péče, včetně pal iativní .  Naopak zcela
chybí návrh konkrétních kroků v oblasti
sociálně-zdravotního pomezí.
Programové prohlášení nenabízí
odpovědi na budoucí vztah státu a krajů
v zaj ištění  sítě sociálních služeb.

ČSSD vítá stanovení termínu pro
představení důchodové reformy, který
považujeme za real ist ický.  Hlavní
principy uvedené v prohlášení jsou
většinou při jatelné.  Vláda má k dispozici
j iž široce a podrobně projednaný návrh
důchodové reformy připravený týmem
prof.  Danuše Nerudové. Tento návrh má
podporu mezinárodních institucí  a řeší
kl íčové problémy důchodů. Sociální
demokracie je znepokojena t ím, že vládní
prohlášení neřeší  pří jmovou stránku
důchodové reformy a udržitelnost
f inancování důchodového systému,
včetně provázanosti  s daňovým
systémem. Zcela nejasné je také v
otázce kritéria věku odchodu do
důchodu. 

Jako pozit ivní  vnímáme znovuzavedení
dobrovolného společného vyměřovacího
základu pro manžele,  které v minulosti
zruši la pravicová koalice.

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v sociální oblasti?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



VEŘEJNÉ
FINANCE

ČSSD zejména oceňuje deklaraci  boje
proti  daňovým únikům, odl ivu peněz do
zahraničí  a praní  špinavých peněz,  což je
dlouhodobou prioritou sociální
demokracie.  Vítáme především
odstřižení  f irem z daňových rájů od
veřejných f inancí .  V této oblasti  jsme
připraveni s vládou ČR konstruktivně
spolupracovat na konkretizaci  možných
opatření  a na hledání řešení v rámci EU či
OECD. Především podporujeme t lak na
při jet í  směrnice CCCTB a CCTB.
Jednotná minimální  sazba 15 % z pří jmů
PO pro ČR moc nemění.  Aktivně se také
hlásíme k zavedení digitální  daně. Na
druhou stranu skutečnost,  že jedna z
vládních stran je f inancována skrze
neprůhledné f irmy s vlastníky v daňových
ráj ích výrazně deklasuje důvěryhodnost
v tento vládní závazek. 

Zrušení EET je chybou. Vláda hledá
dodatečné pří jmy a chce bojovat proti
daňovým únikům, ale zrušení
elektronické evidence je v přímém
rozporu s t ímto závazkem. Zrušení navíc
není doprovázeno zpětným navrácením
DPH z točeného piva,  které bylo sníženo
právě v souvislosti  se zavedením povinné
evidence tržeb.

Sociální  demokracie oceňuje závazek
směřovat k plnění maastrichtských
kritéri í .  Nicméně nám chybí stanovení
termínu pro splnění tohoto závazku
(stejně tak chybí alespoň orientační
termín a podmínky,  ze kterých by měla
ČR přej ít  na Euro).  Programové
prohlášení Fialovy vlády obsahuje
zásadní rozpor – závazek nezvyšovat
daně a plnit  Maastrichtská kritéria je v
naprostém rozporu s deklarovanými sl iby
daňových úlev na straně jedné a
sl ibovaných výdajů na straně druhé. 



Přísl iby vlády na podporu různých
odvětví  a činností  formou zavádění
nových daňových výj imek považuje
ČSSD za cestu,  jak dále zbytečně
komplikovat český daňový systém.

Programové prohlášení vlády ČR
přichází  se závazkem odpovědného
hospodaření ,  což jednoznačně vítáme.
Nicméně považujeme za mylné vnímat
rozpočtovou odpovědnost jako ústavní ,
nikol iv makroekonomickou, záležitost.  

ČSSD proto považuje záměr
vlády zřídit  tzv.  daňovou brzdu
za nesmyslný. Mohla by
výrazně ohrozit budoucí
schopnost státu financovat
rostoucí nároky na veřejné
služby (zdravotnictví,
důchodový systém). Nebo
rychlou potřebu financovat
ekologickou transformaci
ekonomiky z vlastních zdrojů.  

Složená daňová kvóta je v ČR významně
pod úrovní nejvyspělejších evropských
zemí.  Pro zaj ištění  růstu kval ity života pro
všechny obyvatele ČR je třeba zvýšit
rozsah a kval itu poskytovaných
veřejných služeb, a tedy i  pří jmy státu.
Složená daňová kvóta navíc explicitně
neukazuje,  jak vysoké daně v dané zemi
jsou.  Vyjadřuje,  kol ik se na daních vybere
v daném roce v poměru k HDP. Jej í  růst
může být způsoben nejen zvyšováním
sazeb, ale i  lepším výběrem daní ,  což
například předvedla Sobotkova vláda. 

V té paradoxně daně klesaly díky
zvyšování slev,  kvóta ale rostla,  a to díky
lepšímu daňovému výběru (EET,
kontrolní  hlášení ,  daňová kobra).

ČSSD v prohlášení postrádá návrh
ucelené reformy daňového systému. To
je pro nás společně s odpovědí na
otázku,  jak chce vládní koal ice zaj ist it
zdroje na f inancování předkládaných
návrhů,  největším zklamáním.

V prohlášení je znát náznak snahy o
snížení daňové zátěže práce, což ČSSD
jednoznačně vítá.  Návrhy jsou však velmi
nekonkrétní  a bez komplexní daňové
reformy by znamenaly jen další  výpadek
pří jmů státního rozpočtu.  V oblasti  daní
chybí zásadní plán na sociálně cit l ivou
daňovou reformu. Programové
prohlášení Fialovy vlády nenabízí
odpověď na otázku,  kam daňovou zátěž
chce přesunout.  ČSSD jednoznačně
podporuje přesunutí  směrem k
majetkovým a kapitálovým daním.

Český daňový systém se musí
bezpodmínečně projít
reformou, abychom se vyhnuli
enormním rozpočtovým
schodkům. Český daňový
systém byl vystavěn v
podmínkách 90. let a dnes j iž
nestačí.  Je potřeba v něm
například promítnout i  nástup
automatizace a digitalizace.
Bez zásadní daňové reformy
také nelze uskutečnit reformu
penzí.  
 



S problematikou veřejných f inancí totiž
úzce souvisí  i  plány v důchodovém
systému, především důchodové
asignace. Vyvedení 1  % ze systému
důchodového pojištění  by znamenalo
významný výpadek pří jmů celého
systému. Navíc by asignace slouži ly
pravděpodobně k daňové optimalizaci
především vysokopří jmových osob,
kterým by se takový nástroj  vyplati l  více
než ostatním.

Vláda ve svém prohlášení tvrdí ,  že
„Úkolem pro státní  správu je podporovat
podnikání a vytvářet příznivé podmínky
pro ty,  kteří  svou aktivitou f inancují  chod
země a vytvářej í  pracovní pří ležitosti . “
Skutečností  ale je,  že stát je z 80 %
financován z pří jmů z práce a spotřeby.
Čil i  chod země je f inancování především
z výběru daní od zaměstnanců, seniorů,
obyčejných l idí .  Je třeba, aby se
nejbohatší  více podílel i  na daňových
pří jmech. Podnikání má být
podporováno, ale nesmí být stavěno
například nad zájmy zaměstnanců.

Pozit ivně nelze rovněž vnímat závazek
zvýšení hranice 2 mil .  Kč pro registraci  k
DPH a využit í  režimu paušální  daně.
Především zvýšení hranice režimu
paušální  daně je vel ice nebezpečné.
Povede k dalšímu t laku na zvyšování
zaměstnávání ve švarcsystému. Dále se
více nebude vyplácet mít  standardní
pracovní úvazek vzhledem k tomu, kol ik
odvede zaměstnanec s pří jmem 2 mil iony
korun a OSVČ.

Snížení sociálního poj ištění  na straně
zaměstnavatelů o 2 p.b.  je hazardem s
veřejnými rozpočty tam, kde to není
vůbec třeba. Toto opatření  by znamenalo
výpadek pří jmů veřejných rozpočtů ve
výši  zhruba 60 mld.  Kč.  Samozřejmě by
ho zaplati l i  opět zaměstnanci .  Vláda
naštěstí  dodává, že tuto změnu provede
pouze za předpokladu konsolidovaných
a dlouhodobě udržitelných f inancí .  Což je
ve své podstatě v rozporu s
navrhovaným opatřením.

V oblasti  podpory podnikání je důležité
také upozornit  na závazek otevření trhu
práce pro zájemce ze třetích zemí.  Pokud
k tomu dojde,  mohou se otevřít  stavidla
dovozu levné práce ze zahraničí ,  která
bude na dlouhá léta t lačit  českou cenu
práce dolů.  Toto lze akceptovat pouze za
podmínky,  o kterou se zasadila ČSSD při
navýšení kvót a to,  že při  dovozu
zaměstnance ze třetí  země a jeho
umístění  na pracovní místo na českém
trhu práce, nesmí doj ít  k tomu, aby měl
nižší  mzdu než pracovník na stejné
pracovní pozici .

Oceňujeme snahu o zavedení jednotného
inkasního místa (JIM).  Sociální
demokracie v minulosti  o tento krok
bohužel neúspěšně usi lovala.  V této
oblasti  budeme úsi l í  vlády ČR
jednoznačně podporovat.  Nelze ale
souhlasit  s podobou, kterou nám tu
pravicová vláda j iž dříve předvedla.
Nejde neupozornit  na kauzu a nález NKÚ,
kdy stát pod vedením ODS a TOP 09
bezcílně utrati l  3,5 mld.  Kč,  jež měly
údajně j í t  na tvorbu JIM.



Podporujeme opatření  ve prospěch rodin
s dětmi.  Vládou prezentované změny lze
v obecné rovině označit  za kroky
správným směrem. I  zde je potřeba
upozornit  na potřebu nahradit  případné
výpadky v pří jmech.

ČSSD vítá záměr vlády nastavit
automatické valorizace u kl íčových
parametrů jako je např.  minimální  mzda.
Je však důležité,  aby valorizace byla
nastavena tak,  aby podporovala rostoucí
sociální  konvergenci životní  úrovně v ČR
směrem k nejvyspělejším státům EU. 

Do sněmovny jsme navíc v
minulém období předložil i
automatický růst minimální
mzdy na úrovni 50 % průměrné
mzdy. K tomuto
paragrafovému návrhu je
potřeba se vrátit  například
skrze senátní návrh.

Pozit ivně lze kvitovat závazek rozšíření
možnosti  pro obce při  stanovování sazby
z nemovitosti ,  či  zvýšení pří jmů za dobyté
nerostné suroviny.  Nicméně rozpočty
obcí nemohou spoléhat na výnos daně z
nemovitosti .  Potřebujeme pozit ivní
změny v rozpočtovém určení daní ,  které
by umožnily obcím a krajům zaj ist it
dostupnost kl íčových veřejných služeb
pro občany a dále je rozví jet .



Vládou zmíněná ekologická a prorůstová
opatření  jsou velmi obecná a
deklaratorní .  Uvítal i  bychom širokou
veřejnou debatu na toto téma, aby
dopady těchto opatření  měly pozit ivní
přínos pro občany a přispívaly k
snižování nerovností  ve společnosti .

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.
Fialy v oblasti veřejných financí?

Přečtěte si
 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



ZDRAVOTNICTVÍ

ČSSD vítá,  že Vláda ČR se chce v
následujícím období zaměřit  především
na prevenci a zdravý životní  styl .  Vláda
by toto měla podpořit  rozsáhlou
kampaní.  Zdravým životním stylem se dá
předcházet celé řadě civi l izačních
onemocnění.  Diskuzi  o podpoře
prevence, která by byla motivovaná
úlevami,  je třeba vést i  se zaměstnavatel i .
Prevenci v oblastech fyzického i
duševního zdraví  považujeme za základ
spokojeného života.  Prevence je rovněž
levnější  než následná léčba, a může tak
přinést z dlouhodobého hlediska nemalé
úspory výdajů na zdravotní  péči .

Oceňujeme návrh na pravidelnou
valorizaci  plateb za státní  poj ištěnce.
Považujeme nicméně za málo ambiciózní
ponechat naplnění tohoto závazku až na
konec volebního období.

Programové prohlášení vlády obsahuje
návrhy a formulace,  které vzbuzuj í  obavy
z možnosti  zavedení plateb ve
zdravotnictví  a mohou otevřít  cestu k
privatizaci  zdravotnického systému a
konkrétních služeb. Vládní prohlášení
přichází  s možností  doplňkového
připoj ištění ,  aniž by přicházelo s
garancemi,  že kval ita standardní péče se
bude do budoucna zlepšovat.  Hrozí  tak
postupné rozšiřování nadstandardní
péče a zužování standardní péče pro
občany z veřejného pojištění .
Dvourychlostní  model by de facto
znamenal,  že z některých občanů se
stanou občané druhé kategorie.

Při zkušenostech s
předchozími pravicovými
vládami nám chybí závazek
jasného NE pro rozšiřování
regulačních poplatků,
privatizaci některých
segmentů péče a rozbití
systému fakultních nemocnic
tak, jak je známe dnes.



V programovém dokumentu vlády zcela
absentuje část pro pacienty,  která by
měla zaj ist it  zlepšení přístupu k léčivům,
k zdravotnickým prostředkům a k
dostupnosti  péče.

V programovém prohlášení Vlády ČR
rovněž chybí detai lnější  plán rozvoje
center special izované a vysoce
special izované péče. To,  že se podpoří
vznik center ještě však neznamená, že
jej ich provozování a přístup k nim bude
hrazen ze zdravotního poj ištění!

Zcela nám chybí závazky v oblasti
podpory regionálního zdravotnictví ,
podpory menších nemocničních zařízení
(zejména tzv.  okresních nemocnic) a
budování sítě zdravotnických služeb.
Obdobně chybí zmínka chybí zmínka o
investicích a rozvoji  nemocnic (např.
investiční  programy) včetně
přístrojového vybavení .   V řadě oblastí
občané trpí  nedostatkem ordinací
dětských, praktických a zubních lékařů,
což pro ně přináší  nepři jatelně dlouhé
vzdálenosti  k nejbl ižším zdravotním
službám a následně zhoršuje kval itu
péče. Vládní prohlášení na tento problém
vůbec nereaguje.  

Vládní program taktéž opomíj í  i  důležitost
vědecké činnosti  v oblasti  medicíny,
vývoje nových a moderních léčebných
metod a léků a také v oblasti  prevence
zdravotních a duševních problémů. V
prohlášení také postrádáme zvýšenou
podporu vysokých škol formou grantů na
spolupráci  se zahraničními institucemi v
oblasti  vědy a výzkumu. 

Není zde zmínka, které konkrétní
special izační obory chce vláda
dlouhodobě prostřednictvím tzv.
rezidenčních míst podpořit .

Programové prohlášení zcela ignoruje
podporu prestiže zdravotnických profesí ,
komplexní systém benefitů a kult ivaci
systému vzdělávání zdravotnických
pracovníků.  Nevíme tedy,  jak chce nová
vláda řešit  nedostatek zdravotníků na
trhu práce.
 
Sociální  demokracie vítá důraz na
digital izaci  českého zdravotnictví .
Nicméně považuje návrhy obsažené v
Programovém prohlášení Vlády ČR za
velmi obecné. Mimo j iné neobsahuje
konkrétní  návrhy na zavedení systému
elektronické zdravotní  knížky,  který
bychom přivítal i  a podpoři l i .  Digital izací  a
elektronizací  našeho zdravotnictví  dojde
k výraznému zjednodušení a zrychlení
zdravotní  administrativy,  aby zdravotníci
mohli  svůj  čas věnovat pacientům nikol i
formulářům.

Vládní programové prohlášení
téměř neřeší aktuální
problematiku covid-19.
Doufáme, že je to tím, že se
vláda bude této problematice
věnovat v rámci samostatných
materiálů.



ČSSD vítá plán na zřízení  odborné
instituce,  po vzoru německého Kochova
institutu,  který by nejen pomohl s
efektivnější  metodikou boje s pandemií ,
ale také s dlouhodobou odbornou
podporou pol it iky státu v oblasti
veřejného zdraví .  Upozorňujeme však,  že
založení takového institutu nemá
doposud žádné právní zakotvení .  Navíc
zde funguje Státní  zdravotní  ústav s
jasnou kompetencí v oblasti  veřejného
zdraví ,  který na provozních výdajích stoj í
státní  rozpočet kolem 500 mil ionů korun
ročně. Je proto nutné sjednocení všech
institucí  zabývajících se metodikou boje s
pandemií .  Cí lem musí být mimo j iné
zjednodušení výstupů a detai lní  akční
plán a srozumitelný harmonogram.
ČSSD se staví  skepticky k plánu vlády na
měření kval ity služeb Kanceláří
zdravotního poj ištění .  Tato instituce
nemá dostatečnou autoritu ani
kompetence efektivně zasáhnout.  

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v oblasti zdravotnictví?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



KULTURA

Pasáž programového prohlášení vlády
věnovaná kultuře je pří l iš obecná,
obsahuje řadu proklamativních
prohlášení typu „podpoříme rozvoj
muzeí a galeri í“ ,  ale velice málo
konkrétních bodů. V praxi  se vláda
nezavazuje k žádnému zásadnímu
kroku. K jednomu procentu na kulturu ze
státního rozpočtu se bude pouze
„směřovat“.  Zákon o veřejnoprávní
kulturní  instituci  se pouze „připraví“ .
Status umělce pak chybí zcela,  ačkoliv
pandemie ukázala jeho nutnost.  Ačkoliv
je tedy kl íčovým slovem celého textu
podpora,  bez konkrétních závazků je
bezpředmětná. 

Zhodnocení kulturního programu vlády,
které vypracovala ČMKOS, dobře
upozorňuje na největší  slabiny vládního
programu v této oblasti  – nevyjasněné
financování kultury,  s nímž padá většina
pěkně znějících obecných proklamací,
problematičnost avizovaného zákona o
veřejných kulturních institucích,  který je
nevhodný např.  pro paměťové kulturní
instituce, nedostatečné zdůraznění
ochrany kulturního dědictví ,  sladění
autorského práva s činností
paměťových institucí  atd.  S rozborem
podaným ČMKOS se ztotožňujeme a
považujeme jej  za důležitý.

Bez jasné vize pak nejsou známy ani
priority.  V době podlomených veřejných
financí bude nutné volit  mezi
jednotl ivými oblastmi.  Z textu se však
nedozvíme, které to jsou,  a tváří  se,  že i
bez navýšení rozpočtu lze podpořit  vše.  



Z pohledu ČSSD pak text zcela
opomenul to nejdůležitější  –
lidi.  Kultura stojí  na l idském
kapitálu,  ne pomnících politiků.
Jedná se o nejlepší investici.
Pro mnohdy podfinancované
pracovníky v kultuře se ve
vládním programu nenašlo ani
slovo. Ani slovo o
zaměstnancích knihoven,
galerií ,  orchestrů a dalších
kulturních institucí.  To
považujeme za nejvážnější
nedostatek vládního kulturního
programu.

Dobré podmínky pro kulturní  a kreativní
pracovníky jsou zásadní nejen ze
společenského a uměleckého hlediska,
ale i  kvůli  jej ich neustále narůstajícímu
potenciálu v moderní  ekonomice.
Ekonomický rozměr kultury sice vláda
popisuje,  ale j iž s ním nepracuje.
Nedočteme se tak nic o legislativním
ukotvení statusu umělce.  Jeho absence
zásadně komplikovala reakci na
pandemii  a byla tehdy opozičními
koalicemi připomínána. Do
programového prohlášení se j iž nevešel,
ačkoliv je součástí  Národního plánu
obnovy. Do budoucna se navíc jedná o
klíčový nástroj  proti  prekarizaci  umělců.
Organizace UNESCO přitom j iž v roce
1980 vyzvala státy k jeho při jetí .  

Vláda ve výsledku sl ibuje podporu
knihoven, ale j iž ne knihovníků.  Prázdné
budovy ale nikomu neslouží.  Jsou to
právě knihovníci  a knihovnice,  kteří  jsou
bij ícím srdcem těchto institucí .  I  t i
doplatí  na vládou schválené zmrazení
platů státních zaměstnanců. Jen
připomeneme, že jedním z prvních kroků
Lubomíra Zaorálka ve funkci ministra
kultury bylo navýšení platů pracovníků v
kultuře.  

Sociální  demokracie vnímá jako
pozitivní ,  že programové prohlášení
navazuje na kroky předchozí vlády a na
schválenou koncepci Státní  kulturní
polit iky.  Ostatně navrhovaná
transformace Státního fondu
kinematografie byla prosazována ČSSD
již v minulosti ,  nicméně je potřeba také
zajistit  f inancování,  zejména využít
prostředky z Národního plánu obnovy, o
kterém se programové prohlášení
nezmiňuje.  

S výj imkou jasného přihlášení se k
praktickému posílení  vazeb mezi oblastí
vzdělání  a kulturou,  opatření týkajících
se médií  a snahy postavit  na první  místo
připomínání total it  minulého století
(zatímco budoucnost před nás staví
spíše nutnost rozvíjet krit ické myšlení,
vybavit  se na zápasy s předsudky všeho
druhu, hledat nové formy solidarity a
bojovat proti  sociálnímu, a tedy také
kulturnímu vyloučení),  nepřináší
prohlášení nic,  čeho se dá chytit .
Respektive nevidíme tu žádnou
strategickou úvahu, k níž by se mohla
konkrétní  opatření vztahovat.  



Jako sociální  demokraté budeme jenom
rádi,  stane-l i  se ministerstvo kultury
tahounem ve spolupráci s MŠMT.
Kulturní  instituce a kulturní  projekty
bohužel dosud nejsou adekvátně
vnímány jako partneři  a jej ich možný
přínos pro proces vzdělávání na všech
úrovní je hrubě podceněn, včetně toho,
jaké překážky systém klade
jednotl ivcům, kteří  se snaží  pro své žáky
a studenty maximalizovat profit  z jej ich
nabídky a kapacit.  Na druhou stranu v
prohlášení není ani  zmínka o
nezbytnosti  postavit  novou budovu pro
Národní knihovnu, jej íž revital izace se
prodlužuje a jej íž potřeby nevyřešil  ani
nový depozitář v Hostivaři .

Oblíbenou částí  programových
prohlášení vlády v oblasti  kultury je
vágní a těžko měřitelný sl ib „posíl it
místo kultury v životě české
společnosti“ .  Přitom často stačí
obyčejný respekt k těm, kteří  se na jej ím
uchování,  předávání a rozvoji  podílej í ,  a
logické vytváření institucionálních,
legislativních a ekonomických
podmínek, které umožní péči o ni  a jej í
sdílení .

ČSSD vítá přísl ib posílení  f inancování
celé kulturní  oblasti ,  podpory kultury v
regionech i  propagaci české kultury v
zahraničí .  V této souvislosti  však opět
chybí jakákoliv zmínka o Národním
plánu obnovy. Připomínáme, že se
předchozímu ministrovi  kultury
Lubomíru Zaorálkovi  podaři lo v rámci
NPO vyjednat pro oblast kultury téměř
osm mil iard korun.  I  ve srovnání s
ostatními evropskými zeměmi se jedná
o bezprecedentní  částku.



Doufáme, že pod pojmem „podpora
regionální  kultury“ se spíše skrývá
„podpora kultury v regionech“,  než
orientace na masivní  podporu
„regionalismu“.  Pro tento výklad snad
svědčí závazek podpořit  rozvoj
„regionální  kulturní  infrastruktury“,  byť
opět bychom dávali  přednost formulaci
„kulturní  infrastruktura v regionech“
nebo „kulturní  infrastruktura regionů“.

S t ím, že kultura,  jako dneska všechno,
má i  svůj  ekonomický rozměr těžko
polemizovat.  Rádi podpoříme další
rozvoj kreativních odvětví ,  která tvoří
stále významnější  část českého
hospodářství .  Nicméně bychom ocenil i
konkrétnější  návrhy,  jak strategicky
podpořit  tento sektor,  včetně herního a
audiovizuálního průmyslu.  Opět v této
souvislosti  připomínáme existenci
Národního plánu obnovy. V
programovém prohlášení chybí vize
transformace samotného ministerstva
kultury,  která je pro realizaci
dlouhodobých strategických plánů
rozvoje kulturních a kreativních odvětví
zásadní.

Píše-l i  se v podkapitole „f inancování
kultury“ o tom, že nastavíme jasný
sytém podpory krajských, obecních a
neziskových institucí  i  významných
kulturních projektů,  včetně „podpory
regionální  kulturní  infrastruktury“,  pak z
toho plyne, že takový systém dnes
neexistuje,  což není tak úplně pravda. Z
formulace totiž není jasné, zda se jedná
o reformu grantového systému, nebo
přípravu programů j iného typu. 

Lze souhlasit  s nezbytností  vytvoření
jasné strategie ministerstva při  podpoře
regionální  kulturní  infrastruktury,  ale
bylo by dobré uvádět,  zda má vláda
zájem o podporu investic,  nebo jej í
udržitelnosti  (provoz,  personální
náklady).

Daňové zvýhodnění mecenášů a
sponzorů – mecenáši a sponzoři  to j istě
uvítaj í ,  nicméně podpora kultury by se
měla v daleko větší  míře promítnout do
některých daňových sazeb a dalších
systémových opatření zohledňujících
specifičnost kulturní  produkce, kterou
lze jen těžko podřídit  některým
administrativním a účetním operacím.

V prohlášení bohužel chybí
závazek, anebo alespoň příslib
toho, že se vláda bude zabývat
možností  dlouhodobé garance
minimální výše příspěvku na
provoz (a činnost),  která by
významně posíl i la
ekonomickou (a programovou)
stabil itu páteřních kulturních
institucí a projektů. 

V případě paměťových institucí
(zejména těch největších muzeí a
galeri í)  tu pak nenajdeme ani zmínku o
katastrofálním dluhu, který za
posledních třicet let nastřádali  při
vytváření sbírek,  tedy v jedné ze svých
klíčových funkcí.



V legislativní  oblasti  si  bezesporu
zaslouží  aktualizovat autorské právo,
nicméně není jasné, jakým směrem se
vláda chystá vydat.  Obdobně vágní jsou
obecné formulace týkající  se legislativy
v oblasti  památkové péče, z nichž není
jasné, zda vláda hodlá posíl it
kompetence NPÚ, anebo památkovou
péči ještě více podřídit  zájmům
developerů.  V této souvislosti
upozorňujeme na to,  že problematika
stavebního zákona a na něj  navazujícího
památkového zákona není propojena s
oblastí  životního prostředí.  Oceňujeme,
že v souvislosti  s péčí o architektonické
dědictví  (nemovité památky) je
připomenuta i  úprava stavebního
zákona s návazností  na památkovou
legislativu,  postrádáme ale upřesnění,
že jde především o současné
dopracování Stavebního a
památkového zákona a těsné spojení  se
zákonem o životním prostředí ve smyslu
dokumentu MMR z r .  2014 Polit ika
architektury a stavební kultury ČR, který
MMR opomíjelo.  

Bez kvalitního zpracování územně
plánovací dokumentace není možné
zachovat památková území,  která jsou
cenná nejen z hlediska historického a
kulturního,  ale především jsou kvalitním
životním prostředím s pozitivním vl ivem
na naši  psychiku.  Považujeme proto
vládní program v oblasti  kultury v této
oblasti  za nekonkrétní  a potenciálně
ohrožující  kulturní  a památkové dědictví .

Nejasná a nekonkrétní  ( jak také
upozorňuje ve svém rozboru ČMKOS) je
také představa o f inancování
veřejnoprávních médií ,  jej ichž podporu
si  vláda zcela správně vytkla za jednu ze
svých priorit .   Zapojení  Senátu do volby
mediálních rad a podřízení
veřejnoprávních médií  kontrole NKÚ lze
jen uvítat,  nicméně zda se bude vláda
zabývat také otázkou televizních a
rozhlasových poplatků,  jej ichž nominální
hodnota dnes odpovídá pouze 70%
kupní sí ly z doby, kdy byly naposledy
zvýšeny, prohlášení neuvádí.

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v oblasti kultury?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



ŠKOLSTVÍ

Dostupnost kval itního vzdělávání na
všech jeho stupních je předpokladem
rozvoje společnosti  a posi lování jej í
odolnosti  a soudržnosti .  Vítáme proto,  že
vláda se zavázala k naplňování kl íčové
Strategie vzdělávací pol it iky ČR do roku
2030+. Ta byla připravena ve spolupráci
s odbornou veřejností  a na bázi  shody
napříč pol it ickým spektrem.

Zásadní pro rozvoj českého školství  je
pak zaj ištění  kval itních a motivovaných
učitelů.  Přísl ib vlády nesnižovat mzdy
učitelů pod 130 procent průměrné mzdy
považujeme za minimální  závazek.
Nicméně programové prohlášení mluví  o
podpoře pedagogických pracovníků,  ale
není jasné,  zda t ím myslí  všechny
(asistenti  pedagoga, vychovatelky) nebo
jen učitele.  

Důležité bude, aby se vláda vráti la k
trendu postupného zvyšování platů
pracovníků ve školství ,  který nastartoval
v roce 2016.  

V prohlášení zcela chybí zmínka o
zlepšování f inančního ohodnocení
nepedagogických pracovníků.  Již první
kroky vlády bohužel napovídaj í ,  že
oprávněné zájmy těchto zaměstnanců
vláda nebere vážně.

Mluví  se o snižování administrativní
zátěže ředitelů,  ale od ledna letošního
roku jsou pedagogové a ředitelé nuceni
přidávat vykazování covid pozit ivních
žáků a pracovníků do ústředního
systému. De facto také nahrazuj í
trasováním funkci KHS a nemohou se
plně věnovat své práci  ve škole.  

Programové prohlášení se
vůbec nevěnuje největšímu
problému českého
vzdělávacího systému –
vzdělávacím nerovnostem. 



Nerovnosti  jsou jak regionální ,  tak i  z
hlediska sociálního statutu.  Jak
konstatuje Strategie 2030+, kterou chce
vláda údajně implementovat:  „ČR patří
mezi státy s největšími vzdělávacími
nerovnostmi,  které se projevuj í  výraznou
závislostí  výsledků vzdělávání na
sociálním statusu rodičů,  značnými
rozdíly mezi výsledky žáků z různých škol
i  regionů a nízkou mezigenerační
mobil itou ve vzdělávání ,  jež je způsobena
nízkou schopností  vzdělávacího systému
vyrovnávat sociální  status rodiny a
motivovat žáky k dosažení vyšších
stupňů vzdělání .“  Programové prohlášení
přesto mlčí  o omezení vnější  diferenciace
školství  (priorita Strategie 2031+) a
naopak za svou prioritu považuje další
podporu gymnázií .

My, sociální  demokraté,  naopak vnímáme
srovnávání rozdí lů mezi školami a důraz
na kval itu regionálního školství  jako
nutný předpoklad rozvoje českého
vzdělávacího systému. Jsme připraveni
vést konstruktivní  diskuzi  s odbornou
veřejností  i  vládou, jak pomoci odstranit
existuj ící  bariéry ve školství  a zaj ist it ,  že
budoucí generace budou mít férové
podmínky pro start do života.  

ČSSD by přivítala větší  debatu o tom, jak
podporovat talentované žáky.  V
prohlášení pak zcela chybí zmínka o
jakékoliv podpoře polytechnického
vzdělávání ,  které je aktuální  zejména pro
strukturálně postižené regiony,  stejně
jako nejsou vůbec zmiňována palčivá
témata protidrogové prevence nebo
například boje s kyberšikanou.

ČR rovněž nezbytně potřebuje i  fungující
systém podpory celoživotního
vzdělávání .  Jsme přesvědčeni ,  že by
vláda měla v první  řadě aktual izovat
stávaj ící  Strategi i  celoživotního učení .
V oblasti  sportu je vládní prohlášení velmi
neurčité a obsahově téměř prázdné.
Vláda této důležité oblasti  bohužel
nevěnovala patřičnou pozornost a v
podstatě se na ni  vykašlala.  Doufáme, že
tento přístup v nejbl ižší  době přehodnotí .
Přesto lze ocenit  snahu o zaj ištění
víceletého f inancování .  Na druhou stranu
se ukazuje,  že Národní sportovní
agentura není schopna zaj ist it  podporu a
rozvoje sportu.  ČSSD zastává názor,  že
by se agentura měla transformovat do
ministerstva sportu a pohybu, kde by
byly nastaveny základní standardizované
principy a postupy obvyklé ve vyspělých
zemích.
V prohlášení podle našeho mínění schází
i  větší  podpora popularizace zdravého
aktivního pohybu. ČSSD dlouhodobě
usi luje také o navýšení počtu hodin
tělesné výchovy ze stávaj ících dvou na
tři  hodiny týdně.

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v oblasti školství?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



VĚDA,
VÝZKUM,
INOVACE

ČSSD je přesvědčena, že větší  a
systematičtější  podpora vědy a inovací je
nezbytným předpokladem pro
modernizaci  českého hospodářství ,  další
růst mezd a pro posí lení  odolnosti  naší
společnosti .  V celé řadě oblastí  patří
česká věda k evropské špičce a
dosahuje velmi kval itních výsledků. Na
druhou stranu má současný systém přes
mnohé úspěchy celou řadu slabin.  V
první  řadě je značně byrokratický a
administrativně náročný.  Sociální
demokracie by uvítala od vlády jasnější
plán,  jak systém podpory vědy a
výzkumu zjednodušit  a zaj ist it ,  že vědečtí
pracovníci  se budou moci věnovat
výzkumu nikol iv papírování .

Česká republika by také měla jasněj i
vyhodnotit ,  které jsou nejperspektivnější
odvětví  výzkumu s ohledem na budoucí
požadavky české ekonomiky a potřebu
řešení zásadních společenských
problémů. Navrhujeme na základě
detai lní  analýzy vytipovat 30
nejperspektivnějších a
nejkonkurenceschopnějších oborů,  kde
by měly být zásadním způsobem
navýšeny prostředky na výzkum a kde by
měla být otevřena snazší  cesta k
financování přenosu vědeckých výsledků
do praxe, včetně využit í  veřejných dotací
a garantovaných úvěrů.  Vláda by také
měla důkladně zvážit  vytvoření
průmyslově-vědeckého komplexu po
vzoru Fraunhoferova institutu a
podobných institucí  v j iných vyspělých
zemích.

Ve vládním prohlášení zcela postrádáme
konkrétní  návrhy,  jak podpořit  špičkovou
vědu a pomoci s ochranou výsledků
výzkumu prostřednictvím patentového
řízení .



ČSSD považuje za nejvhodnější  řešení
vytvoření Národního patentového fondu,
který by motivoval výzkumné instituce i
soukromý sektor k patentování výstupů
svého výzkumu.

ČSSD vnímá velmi krit icky,  že
programové prohlášení neobsahuje
konkrétní  závazky,  jak bude vláda
navyšovat investice do vědy a výzkumu.
Obecné deklarace naznačují  směr,  avšak
nejsou j iž podloženy jasnými čísly a
termíny.  V tomto směru je vládní
prohlášení velmi málo ambiciózní  a
obáváme se,  že česká věda si  na
skutečné navýšení podpory bude muset
počkat,  což ohrozí  budoucí
konkurenceschopnost ČR.
Pozit ivně vnímáme, že ve vládním
prohlášení je výslovně zmíněna podpora
popularizace vědy zejména směrem k
mladé generaci .  Naším cí lem by mělo být
přitáhnout mladé l idi  k vědě. 

Větší pozornost by si  nicméně
zasloužila otázka podpory
mladých vědců, včetně
navýšení f inanční podpory
doktorandů a začínajících
vědeckých pracovníků.

Celkově je vládní prohlášení v oblasti
vědy,  výzkumu a inovací velmi obecné.
Zároveň je opět velký otazník nad
skutečnými kompetencemi v této kl íčové
oblasti  a nad t ím, jak bude podpora vědy
a výzkumu koordinována například s
oblastí  vzdělávání .

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.
Fialy v oblasti vědy a výzkumu?

Přečtěte si
 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



PRŮMYSL
A

OBCHOD

Vládou plánované kroky v oblasti
průmyslu jsou při jatelné,  většina je však
formulovaných velmi obecně až neurčitě.
Jsme připraveni vést konstruktivní
veřejnou debatu,  zejména ohledně
trendů, které přinesou strukturální  změny
v českém hospodářství .  Rádi podpoříme
modernizaci  české ekonomiky,  je ale
nejvyšší  čas,  aby vláda přešla od
obecných prohlášení k definici
konkrétních kroků.

Okamžitě je třeba věcně a real ist icky
vyhodnotit  sociální  a ekonomické
dopady přechodu na bezuhlíkové
hospodářství  a na technologickou
modernizaci  českého průmyslu.  Náklady
s t ímto procesem spojené nemohou nést
domácnosti ,  které si  to zkrátka nemohou
dovolit .

V energetice rovněž vítáme závazek
připravit  nový energetický zákon, který
umožní rozvoj komunitní  energetiky a
zapojení  obcí i  domácností  do výroby
elektrické energie.  Obdobně je pozit ivní
závazek zvýšit  prostředky v
Modernizačním fondu na modernizaci
země. ČSSD však zároveň považuje za
nezbytné,  aby bylo garantováno, že
podstatná část prostředků bude určena
samosprávám a domácnostem, případně
malým a středním podnikům nebo
živnostníkům.

V programovém prohlášení
zcela postrádáme závazek
vlády bojovat s rostoucím
problémem energetické
chudoby. 

Naprosto chybí možnost využit í  větší
části  výnosu z emisních povolenek na
podporu domácností  ohrožených vyššími
náklady na energie a na zmírňování
sociálních dopadů zelené transformace.



ČSSD považuje za velmi vágní a neurčité
závazky vlády zaj ist it  spravedlivou
transformaci a revital izaci  strukturálně
postižených regionů.  Jedná se přitom o
naprosto zásadní téma. Jeho řešení je
nezbytné pro při jatelnou ekonomickou i
sociální  budoucnost naší  země, vytvoření
udržitelné hospodářské alternativy
zejména pro Karlovarský a Ústecký,
případně Moravskoslezský kraj .

Investice do těchto regionů musí pomoci
především rozvoji  živnostníků,  malých a
středních podniků,  které zaj ist í
dlouhodobě důstojná a dobře placená
pracovní místa.  Debata o ukončení těžby
uhlí  musí začít  přípravou ucelené
strategie transformace, která nabídne
obyvatelům dotčených krajů vizi
spravedlivé budoucnosti !  Vládní
prohlášení zcela opomíj í  potřebu
rekvalif ikací ,  vytváření nových
vzdělávacích institucí  a programů,
včetně vysokoškolských, inovativních
center a podobně.

Oceňujeme, že si  je vláda vědoma
potřeby aktual izace energetické
koncepce, o čemž ČSSD hovoři la j iž v
uplynulých letech.  Termín konce roku
2023 není vůbec optimální ,  koncepce by
měla být aktual izována v první  polovině
roku 2022. V oblasti  jaderné energetiky
je třeba vysvětl it ,  co je míněno hledáním
„j iných řešení umístění  hlubinného
úložiště“.  Zejména proto,  že se bude
jednat o předpoklad dalšího rozvoje
jaderné energetiky v Česku. Vnímáme
také za nezbytné nejen připravit  strategi i
využit í  modulárních reaktorů,  ale také
real ist ický plán jej ich rychlého rozvoje a
zapojení  do energetického systému
země. 

Zároveň je nutné zahájit  debatu o
real ist ickém plánu pro přechodné
období,  než budou nové jaderné zdroje
dostavěny a v provozu.

Jsme velmi zklamáni obecností  návrhů v
oblasti  technologické modernizace a
digital izace českého hospodářství .  V této
oblasti  jsme připraveni aktivně přicházet
s návrhy jak zaj ist it ,  aby Česko bylo na
špičce ve vývoji  v oblastech,  jako je
umělá intel igence a robotizace.
Podporujeme vznik vysoce
special izovaných center pracovišť .

Ve vládním prohlášení postrádáme
strategický pohled na podporu
konkrétních odvětví  budoucnosti ,  jako je
například vesmírný průmysl ,  ICT,
kreativní  průmysl a podobně. Chybí tak
dostatečná připravenost na „Průmysl
4.0“.  V první  fázi  se totiž musí vytvořit
strategie rozvoje,  která chybí .

ČSSD je přesvědčena, že v
dlouhodobém zájmu ČR je získávat ze
zahraničí  talentové pracovníky.  Nicméně
odmítáme jako podporu podnikání dovoz
levné pracovní sí ly ze zahraničí ,  aniž by
nejprve byly vyčerpány možnosti
zapojení  občanů ČR na trhu práce,
zejména ze znevýhodněných lokal it ,  l idí  v
exekuci ,  apod. Jednoznačně odmítáme
jakékoliv formy sociálního dumpingu.
Zároveň v programovém prohlášení
postrádáme návrhy,  jak řešit  problémy s
šedou ekonomikou. Vnímáme to jako
signál ,  že vláda se t ímto problémem
nechce zabývat a bude před ním zavírat
oči .



Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v oblasti průmyslu a obchodu?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



DOPRAVA

K dalšímu rozvoji  našeho hospodářství  je
potřeba dostavba potřebné dopravní sítě
a rozvoj moderní  infrastruktury,  což by
měla zcela j istě být priorita nové vlády.
Sociální  demokracie vítá závazky vlády v
oblasti  dopravy.

Chybí nám však sebemenší reakce na
Zelenou dohodu pro Evropu, která bude
podobu dopravy a mobil ity obecně
zásadně ovl ivňovat.  Vláda tak
nepředkládá žádné návrhy a opatření ,
které bude Česká republika zcela j istě
muset při jmout.  V prohlášení se hovoří
velmi obecně o rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury.  Stejně jako v
j iných částech tak vláda nenabízí  byť
obecnou představu o tom, jak a v jaké
výši  chce f inancovat nastíněné priority.

ČSSD vnímá jako jednu z hlavních priorit
podporu veřejné dopravy.  Hlavní
pozornost by vláda měla věnovat rozvoji
integrovaných dopravních systémů a
jej ich vzájemnou propojenost.  Nezbytné
je však zaj ist it  dostatečné a stabi lní
zdroje pro f inancování veřejné dopravy.

V některých konkrétních oblastech je
programové prohlášení velmi obecné.
Například se nedozvídáme, jak chce
vláda přesunout část nákladní dopravy z
přetížených si lnic na železnici .  Obdobně
nám chybí jasnější  představa o rozvoji
železniční  dopravy,  která je šetrnější  k
životnímu prostředí a ovzduší .  ČSSD
požaduje,  aby se vláda zaměři la na
posí lení  kl íčové role Českých drah jako
národního dopravce.

Pro ČSSD je bezpečnost zcela zásadním
tématem. Vítáme návrhy vlády v této
oblasti ,  přestože některé otázky nejsou v
programovém prohlášení jakkoliv řešeny. 



ČSSD podporuje zavedení ř idičského
průkazu na zkoušku a další  kroky k
bezpečnosti  především si lničního
provozu.

V oblasti  Vodních cest je potřebná
strategická koncepce obnovy a rozvoje
vodní dopravy v ČR. Základním úkolem je
zaj ištění  plavebních podmínek na Labi a
za kl íčovou považujeme výstavbu
plavebních stupňů Děčín a Přelouč.

V neposlední řadě jsme přesvědčeni ,  že
vláda by měla usi lovat o další  legislativní
kroky směřuj ící  k urychlení  přípravy a
stavby dopravní infrastruktury.

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v oblasti dopravy?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



REGIONÁLNÍ A
MÍSTNÍ ROZVOJ
A VEŘEJNÁ
SPRÁVA

Vláda České republiky má v oblasti
regionálního rozvoje a místní  správy
smělé návrhy.
S řadou z nich může sociální  demokracie
jen souhlasit .  ČSSD přesně před 20 lety
dotáhla do konce tzv.  reformu veřejné
správy,  která posí l i la význam obcí a krajů
v rámci jej í  organizace. Tehdejší  reforma
byla založena na čtyřech základních
principech, z nichž bych akcentoval
princip decentral izace kompetencí .
Fungování územních samosprávných
celků v České republice považujeme za
příkladné ve vztahu ke státu.  Bohužel
plně funkční a ustálený spojený model
územní veřejné správy chtělo nabourat
svými central izačními tendencemi hnutí
ANO například schválením nového
stavebního zákona. 

Ten by prakticky znamenal rozmetání
spojeného modelu územní veřejné
správy,  ve kterém obce i  kraje vedle
rozhodování o vlastních věcech pomáhají
státu při  výkonu jeho agend. Hnutí  ANO
zcela opomíjelo názory
sociálnědemokratických ministrů ve
vládě a t lači lo central izaci  ve spojenectví
s SPD. Nová vláda garantuje zachování
spojeného (smíšeného) modelu veřejné
správy a chce řešit  také jeho f inancování .
Obdobně odmítá nási lné slučování obcí a
chce podpořit  meziobecní spolupráci .

Z hlediska organizace veřejné správy
nelze vládě nic vytknout.  Na druhé straně
budeme aktivně a detai lně sledovat
naplňování jednotl ivých bodů regionální
pol it iky.  O snižování nerovnosti  mezi
regiony hovoří  každá vláda. Považujeme
ovšem za nadbytečné vytvoření Vládního
výboru pro regionální  pol it iku.  Chápeme
sice,  že by regionální  pol it ika měla být v
České republice lépe koordinována (aby
se nestalo,  že některé izolované návrhy
některých resortů jsou v přímém rozporu
s návrhy resortů j iných).  



Dle našeho názoru má ovšem tuto
koordinaci provádět Ministerstvo pro
místní  rozvoj ,  které má regionální  pol it iku
jako takovou ve své gesci .  Už se
několikrát ukázalo,  že vytvoření nových
orgánů znamená spíše generování
r ival ity mezi nově vzniklým výborem či
zmocněncem, příslušným ministerstvem
a někdy také místní  či  regionální
samosprávou. 

Čistě pol it ickou otázkou vždy zůstává
nastavení f inancování územních
samosprávných celků.  Jej ich míra
nezávislosti  na státu má být nejenom
kompetenční ,  ale i  f inanční .  

Proto dlouhodobě
podporujeme maximální
rozpočtovou decentralizaci
směrem k obcím a krajům.
Závazek narovnání
rozpočtového určení daní pro
kraje je pro nás zásadní
prioritou, protože odmítáme
propastné rozdíly ve
financování krajů,  které
způsobují  to,  že paradoxně
některé kraje,  které nejsou
strukturálně postižené a
nenesou si  negativní dopady
transformace, mají  více
prostředků než ty postižené.

V programovém prohlášení se objevuje
také snaha zlepšit  metodickou pomoc v
oblasti  stavebního práva a veřejných
zakázek. Tato by měla být
samozřejmostí  jak ze strany Ministerstva
pro místní  rozvoj ,  tak ze strany Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže.
Nejednoznačný výklad některých
ustanovení bohužel vedl k tomu, že se
nedaři lo dostát této povinnosti ,  a proto
jsme připraveni aktivně pomoci v
nastartování tohoto procesu.

Za nebezpečné považujeme avizované
úpravy služebního zákona, které by pod
rouškou efektivnějšího ř ízení  centrálních
a j iných úřadů měly ve skutečnosti
znamenat zásadní personální
destabil izaci  státní  správy.  Služební
zákon byl  vytvořen kvůl i  profesionalizaci
výkonu veřejné správy na úrovni státu.
Zdá se,  že vláda vychází z přesvědčení ,
že nejen pol it ičt í  náměstkové, ale i
náměstkové pro ř ízení  sekcí (odborní)
jsou nominanty bývalých vládních stran.  

Veřejná správa v České republice
obecně hazarduje s kval itními
pracovníky,  kteří  pracuj í  na ústředních
orgánech v ř ídící  pozici .  I  stávaj ící
služební zákon umožňuje provádět tzv.
systemizaci a organizační změny dvakrát
ročně vždy v pololetí .  Není tak zapotřebí
provádět zásadní úpravy jen proto,  že se
nyní mění pol it ická reprezentace. Proti
tomu rozumíme snaze, aby každý člen
vlády měl možnost vybrat si  své nejbl ižší
spolupracovníky.  K tomu lze ale vytvořit
pracovní pozice,  které nepodléhají
služebnímu poměru a ne měnit  služební
zákon jako takový.



Pozit ivně vnímáme, že se vláda chce
zabývat platovými tabulkami v oblasti
veřejné správy.  Pod pojmem revize si
ovšem můžeme představit  pouze
kosmetické změny. Ve veřejné správě je
stále více odborných agend, které si  také
vyžadují  vysoce kval if ikované
pracovníky.  Pokud nechceme, aby na
úřadech kvůl i  nízkému ohodnocení
pracovali  v budoucnu pouze rutinéři  a
veřejný sektor některé služby draze
nenakupoval (projektoví  a investiční
manažeři ,  odborníci  na stavební právo,
životní  prostředí ,  informatiku apod.)  musí
stát provést úpravu platových tabulek
tak,  aby t ito pracovníci  byl i  zaměstnání v
konkurenceschopných podmínkách.

Poměrně malá pozornost v celém
programovém prohlášení je věnována
čerpání evropských fondů. Přitom právě
v této oblasti  má Česká republika nyní
šanci získat obrovské prostředky na
aktivity,  na které by národní zdroje nikdy
nedostačovaly.  Stále platí ,  že Česká
republika z evropských fondů získává
více peněz,  než odvádí do rozpočtu
Evropské unie.  Nejde jenom o dlouho
chystanou f inanční perspektivu 2020 až
2027, ale především o časově omezené
obrovské prostředky dojednané pro
Českou republiku z mimořádných zdrojů
Evropské unie souvisej ících s pandemií
covid-19.  Do konce roku 2023 musí být
vyčerpány f inanční prostředky z REACT-
EU dominantně na zdravotnictví ,  ale i
další  priority a hlavní  výzvou zůstává
čerpání z Národního plánu obnovy,  který
je dalším doplněním evropských fondů s
čerpáním do konce roku 2025. 

Vzhledem k tomu, že programové
prohlášení tuto oblast téměř opomíj í  a
zůstává pouze u obecných prohlášení ,
budeme pečlivě sledovat a analyzovat,
zda nedochází k parametrickým změnám
původních návrhů.  Naopak chceme
detai lně sledovat i  čerpání těchto zdrojů,
které pokrývaj í  vedle zdravotní  a sociální
péče i  oblasti  další .

Jsme přesvědčení ,  že v oblasti  regionální
a místní  pol it iky by měly být zachovány
národní dotační programy pro oblast
rozvoje cestovního ruchu a především
tzv.  postižených regionů.  Podle analýz
Ministerstva pro místní  rozvoj stále v
České republice existuj í  tzv.  periferní
regiony,  a to nejenom v příhraničních či
transformací postižených oblastech,  ale i
ve vnitrozemí.  Mysl íme si ,  že by žadatelé
z těchto oblastí  měli  mít  i  nadále možnost
získávání dotačních prostředků na
inovace, aktivity v oblasti  rozvoje
podnikání ,  či  projekty pro zlepšení
infrastruktury.
 
Sociální  demokracie bude v
následujícím období velmi
aktivní při  řešení problémů
českých a moravských obcí a
krajů.  Budeme přicházet
pravidelně i  s vlastními návrhy,
protože jsme přesvědčeni,  že v
České republice nemají  růst
pouze velká sídla,  ale důležité
jsou podmínky života také ve
venkovských oblastech.



Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.
Fialy v oblasti veřejné správy a 

místního rozvoje?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



ZEMĚDĚLSTVÍ

Základním rysem programového
prohlášení je deklarovaná snaha zvrátit
dosavadní vývoj českého zemědělství  a
jeho organizační a výrobní strukturu,
která je ale především determinována
historickým vývojem. Dokument se tváří
jako by jedna správná a jediná cesta byla
vrátit  stav před kolektivizaci  a t ím
především řešit  ekologické problémy,
kraj inu a jej í  držbu,  biologickou diverzitu,
a to v podstatě během jednoho
volebního období.

Současná organizační struktura
zemědělsko-potravinářského sektoru a
lesnictví ,  která se významně l iší  od
standardu zemí EU, je výsledkem
dlouhodobých objektivních i
subjektivních historických jevů.  

A přesto,  že je potřeba j i  změnit  v
souladu se současnými trendy a zejména
požadavky na zmírnění dopadů
klimatických změn, nelze toho dosáhnout
ze dne na den a bez respektu i  k dalším
úlohám zemědělství ,  kterou je především
zajištění  dostupných a kval itních potravin
a surovin pro jej ich výrobu.

Jinými slovy nelze kvůli
agrobaronům, kteří  jsou v
menšině, l ikvidovat další
schopné zemědělské
podnikatele, a to bez ohledu na
formu jejich podnikání.  

Jaký je rozdí l  mezi transformovanou
zemědělskou společností  o výměře 2000
ha a rodinnou farmou o srovnatelné
výměře? S t ím souvisí  i  fakt,  že nikde není
definováno, kdo už je a kdo není
„agrobaron“,  jaká je optimální  vel ikost
hospodářství  a kdo j i  bude určovat a
posuzovat.  



V prohlášení ,  které je orientováno pro
ekologicky a staví  se na stranu
„precizního“ zemědělství  absentuje
představa,  jaký by měl být optimální
aktivní  zemědělec,  co by měl zaj išťovat,
zda by neměl být jedním ze základních
požadavků na správnou zemědělskou
praxi  i  současné zaj išťování rostl inné a
živočišné výroby,  a to zejména s
ohledem na potřebu zlepšování stavu
zemědělské půdy.

Význam zemědělství  není  dán jeho
podílem na tvorbě HDP (cca 2%) ani
resortní  zaměstnaností  (cca 100 t is.
zaměstnanců),  ale faktem, že významně
plošně (okolo 75%) ovl ivňuje charakter a
kval itu života v naší  zemi.  Zemědělský
půdní fond (ZPF) v roce 2018 více než
polovinu celkové výměry ČR (53,3 %) z
toho na ornou půdu připadá 37,6 %. V ČR
je problémem vodní eroze,  jej íž určitou
formou je potenciálně ohroženo 54 %
zemědělské půdy, nejohroženější  půdy
jsou na 18 % území.  

Společná zemědělská pol it ika (CAP) je
především polit ikou evropskou, to
znamená, že jej í  pravidla a rámec
financování je výsledkem vyjednaného
kompromisu na rovni EU. Každá vláda by
tedy měla mít na mysl i  i  zachování
konkurenceschopnosti  v rámci EU při
respektu především k environmentálním
požadavkům a podmínkám. Problém
českého zemědělství  nelze oddělit  od
problémů zemědělství  evropského.
Většina změn, které musí proběhnout,  by
měla být prosazována v rámci celé EU,
nikol i  pouze v jedné zemi (s výj imkou
regionálních specif ik) .  

Je nutno reflektovat fakt,  že dotace ze
SZP jsou v ČR v přepočtu na hektar
poloviční  (přepočteno kurzem),
respektive cca dvoutřetinové (přepočet
paritou kupní sí ly)  v porovnání s tzv.
„starými zeměmi EU“,  takže jej ich
případné redukce budou dopadat na
české zemědělce t íživěj i .

Právnické osoby navíc obhospodařuj í  70
% ZPF, fyzické osoby hospodaří  na 30 %
ZPF. Více než 74 % zemědělské půdy je
pronajímáno; cca 70 % půdy
obhospodařuj í  právnické osoby, zbytek
soukromě hospodařící  rolníci  nebo
fyzické osoby.

Lesní pozemky pokrývaj í  v současné
době výměru 2 675 670 ha,  což
představuje 33,9 % z celkové rozlohy
státu.  Plošně největší  podíl  lesů (47 %) je
ve správě státního podniku Lesy České
republiky (LČR).  

Z výše uvedených čísel  plyne,  že vlastní
význam zemědělství  a jeho vl iv na život v
České republice je podstatně vyšší ,  než
by vyplývalo z ekonomických parametrů.
Pokud k tomu připočteme i  základní
úlohu zemědělství ,  produkci potravin a
surovin na jej ich výrobu, je úloha
zemědělství  zásadní a nenahraditelná,  a
srovnatelná s významem dalších
resortních pol it ik.

ČR má jednu z nejnižších spotřeb jak
umělých hnojiv,  tak pesticidů v přepočtu
na činnou látku na hektar.  Pokud by byl
real izován závazek plošného
procentického snížení spotřeby,  bude t ím
naše zemědělství  výrazně poškozeno
zejména v konkurenceschopnosti ,  a to
bez ohledu na organizační formu.



Vláda by se tak při  vyjednávání o změně
CAP měla místo pouze zastropování
dotací  pro velké zemědělce zabývat i
otázkou, zda místo plošného snížení
spotřeby hnojiv a pesticidů by neměla
požadovat zavedení závazného l imitu
jej ich spotřeby na hektar,  stejný pro
všechny země EU. A pokud považuje
zastropování za důležité,  měla by
postupovat tak,  aby jeho výše nebyla
l ikvidační pro nejdůležitější  vel ikostní
segment produkčních hospodářství .
Navržená výše 30% je vysokou i  ve
srovnání s real itou sousedících zemí.

Vláda P.  Fialy nakonec neschvál i la
zastropování přímých plateb na hektar,
pouze zvýši la redistr ibutivní  platbu na
první  hektary,  což znamená, že popřela
svoje vládní  programové prohlášení  hned
na začátku.

Prostředky získané zastropováním by
mimo podpory malých hospodářství  měly
přednostně směrovat do potřebných
kraj inných a pozemkových úprav.

Problém stavu zemědělské půdy je
dlouhodobě závažným a l imituj ícím
faktorem. Nejde pouze o úbytek
zemědělské a lesní  půdy daný záborem
pro výstavbu, jde i  vážné erozní ohrožení .
To je důsledek, mimo j iné,  nedostatku
organické hmoty v půdě, ztrátou humusu
a ztrátou jeho kval ity,  ztráta půdního
edafonu i  v důsledku dlouhodobé
preference minimalizace zpracování
půdy, které v kombinaci s používanou
technikou (velkými i  malými) vede k
utužení podorniční  vrstvy a negativním
změnám ve struktuře půdy, zejména jej í
schopnosti  absorbovat a udržovat.



Je tedy potřeba zvýšit  výrobu a spotřebu
organických hnojiv.  Bohužel stav je
takový,  že ČR má nízké stavy
hospodářských zvířat (VDJ) v přepočtu
na hektar.  A produkce statkových hnojiv,
i  vzhledem ke změnám v technikách
ustájení ,  je nedostatečná. Navíc snížením
živočišné výroby dochází i  ke změnám
osevních postupů a absenci vojtěšek a
jetelovin,  jej ichž kladný přínos pro stav
půdy a jej í  úrodnosti  je mimo diskusi .

Přes tento objektivní  fakt se dále vytváří
zcela nerozumně t lak na snížení
živočišné výroby,  zejména jako
producenta skleníkových plynů (metan) a
také prostřednictvím neuváženě
vysokého zastropování dotací  pro velké
zemědělské podniky,  které jsou při  tom z
více než 70% chovatel i  dobytka a
producenty statkových hnojiv.

Snížení rozlohy půdních bloků,  a to nikol i
pouze administrativně,  je potřebné, ale je
nutné při  tom respektovat i  místní
podmínky.  Někde může být 5 ha hodně a
j inde může více než 30 ha vyhovovat.

Navíc je nutné mít na paměti ,  že při
těchto plánech je potřeba souhlasu
vlastníka půdy, nikol i  jeho nájemce. Více
než 75% zemědělské půdy v ČR je
pronajímáno a vlastník musí potřebné
úpravy,  obnovení cest,  mezí ,  remízků a
sol itérní  zeleně strpět nebo přímo povolit .
To se s vysokou mírou neobejde bez
náhrad a kompenzací .  Navíc jde o proces
dlouhodobý, a ne zrovna levný.

Ve vládním programovém prohlášení v
souvislosti  s touto snahou absentuje
jakákoliv strategie ohledně trhu s půdou
tak,  aby se jednak snižoval podíl
pronajaté půdy u aktivních zemědělců.  A
jednak, aby bylo možno real izovat
potřebné pozemkové a kraj inné
úpravy.Absentuje i  důraz na podporu
revital izace zemědělských brownfieldů a
jej ich využit í  na novou výstavbu místo
záboru zemědělské půdy.

Ekologické zemědělství  a jeho další
rozvoj a podpora na výměru 25%
zemědělské půdy má samozřejmě
podporu,  ale mělo by být podmíněno
nejen způsobem hospodaření v kraj ině,
ale i  produkcí potravin a surovin pro jej ich
výrobu v bio kval itě.  Nikol i  pouze
produkcí „ekologického sena“ jako
vstupní suroviny pro spalovny biomasy.

Omezení biopaliv I .  generace znamená v
českých podmínkách především
omezení využit í  řepky a částečně
cukrové řepy,  což je zcela j istě přínosem,
ale znamená to i  omezení tržeb pro
zemědělce a není jasné,  zda tato změna
bude zemědělcům nějak kompenzována.
Změní vláda v tomto smyslu zákon o
povinném přimíchávání biosložky? V
tomto segmentu je prohlášení velmi
neurčité.



Problémem ČR je oligopolní
organizace trhu se
zemědělskými a
potravinářskými produkty.
Této problematice se vládní
prohlášení takřka nevěnuje,
přičemž jde o jednu ze
zásadních oblastí  potřebné
regulace trhu a omezení moci
nadnárodních distribučních
řetězců.

V mnoha případech je problémem, čest
výj imkám, i  nízká efektivita
zpracovatelského průmyslu a pouhý
vstup zemědělských prvovýrobců do této
vertikály zásadní problém nevyřeší .
Jakkoli  je zkrácení odbytových řetězců a
vstup prvovýrobců do zpracovatelské a
logistické vertikály potřebný.  Zejména v
segmentu zpracování masa, kde chybí
velké a efektivní  porážkové kapacity,
stav ovl ivňuje i  prvovýrobu. Ale tento
krok se neobejde bez celkem masívní
investiční  podpory státu do budování
nových, modernizaci  stávaj ících nebo
jej ich odkupu do rukou prvovýrobců.

Vládní prohlášení pří l iš nereflektuje
problém dvojí  kval ity potravin,  kterou
nelze tolerovat ani  ze strany zahraničních
výrobců a distr ibutorů,  ale stejně tak
nelze tolerovat nízkou kval itu některé
domácí produkce. Nesmíme přehl ížet
problémy souvisej ící  s dominancí
maloobchodních řetězců,  porušování
pravidel  volné hospodářské soutěže a v
mnoha případech porušování obyčejné
podnikatelské a l idské slušnosti .  



Je chvályhodné, že vláda chce v oblasti
vodního hospodářství  pokračovat v
programu zahájeném ČSSD, a bude
pokračovat v budování a revital izaci
malých vodních nádrží  a rybniční  sítě.

Absentuje ale jakýkoli  důraz na
potřebnou ochranu
podzemních zdrojů pitné vody!

Lesy jsou bezpochyby naším národním
bohatstvím, ale jsou zároveň i  zdrojem
dřevní hmoty a biomasy jako obnovitelné
suroviny.

Zásadní pořezové kapacity,  mnohdy
vybudované se státní  pobídkou, jsou v
rukou zahraničních vlastníků a f irem ve
vlastnictví  Andreje Babiše.

Při  přesunu důrazu na malé a střední
kapacity zpracování je potřeba uvažovat
o jej ich nižší  konkurenceschopnosti  v
důsledku vyšších jednotkových nákladů
na pořez,  který bude zřejmě nutné
nějakým způsobem vyrovnávat.
Není jasné,  odkud a jak velké prostředky
plánuje vláda směrovat do boje s
kůrovcovou kalamitou,  která sice
ustupuje,  ale nekončí .  A s t ím souvisej ící
výdaje na změnu struktury lesních
porostů a dalších potřebných mit igačních
opatření  v boj i  s kl imatickou změnou.    

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v oblasti zemědělství?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Oceňujeme, že vláda chce pokračovat v
tlaku na ochranu a zadržování vody.
Vláda naopak zcela rezignovala na
obnovu lesů.  Potřebujeme odolné lesy.
To musí být naprostou prioritou.
Považujeme za jednu ze svých kl íčových
priorit  ochranu životního prostředí a
české kraj iny.  Chceme vytvářet nejen
podmínky pro zvládnutí  dopadů
klimatické změny, ale především chceme
mít prostředí ,  které přispěje k zdravému
a spokojenému životu občanů naší  země.
V této souvislosti  vítáme důraz vládního
prohlášení na ochranu a zadržování
vody. Jednou z kl íčových priorit
dlouhodobě je zakotvení ochrany vody v
Ústavě a proto jednoznačně
podporujeme závazek vlády předložit
příslušný návrh v tomto volebním období.

Adaptace na kl imatickou změnu bude
vyžadovat větší  pozornost naší  kraj ině,
ale také kl imatu v našich obcích a
městech. Podpora modrozelené
infrastruktury je j istě dobrým krokem.
Stejně jako omezení degradace půdy.
Nicméně nám zcela chybí téma obnovy
českých lesů.  Prioritou ČSSD jsou odolné
lesy.  Jako málo ambiciózní  vnímáme
opatření  k předcházení kl imatickým
změnám. Postrádáme například
pozornost tématu zvýšení schopnosti
kraj iny absorbovat a ukládat uhl ík z
atmosféry.  Chybí nám také větší  role
komunit  při  ochraně životního prostředí a
kraj iny prostřednictvím místních
ekonomik a udržitelného zemědělství .

.Vítáme podporu přechodu na oběhové
hospodářství ,  zejména podporu
druhotného využit í  odpadu a recyklace.
Nicméně postrádáme jasné závazky v
oblasti  prevence vzniku odpadů, což by
měla být jasná priorita.  



Podporujeme možnost zavedení
vratných obalů,  ale pouhé zvážení v
programovém prohlášení je z našeho
pohledu naprosto neambiciózní .

Sociální  demokracie
podporuje vyhlášení nových
národních parků Křivoklátsko a
Soutok Moravy a Dyje.
Vyzýváme vládu, aby mimo to
zvážila rozšíření NP Krkonoše
o Jizerské hory podle
původních plánů z 20. let
minulého století  a zajisti la tak
ucelenou ochranu unikátního a
propojeného území.

V neposlední řadě nám v programovém
prohlášení vlády chybí jednoznačné
závazky v oblasti  změny legislativy.
ČSSD podporuje při jet í  zákona o
ekologické újmě jako nástroje vymáhání
odpovědnosti  za ekologickou zátěž.
Vláda by se podle nás měla jasně
přihlásit  k principu „do-no-signif icant-
harm“,  t j .  princip významně
nepoškozovat životní  prostředí při  svém
rozhodování a přípravě nové legislativy.

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v oblasti životního  prostředí?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



JUSTICE

Kapitolu věnovanou justici  lze na
několika místech pozit ivně ohodnotit ,  v
některých bodech naopak nedosahuje
velkých ambicí .

Především lze ocenit  záměry v oblasti
zaj ištění  větší  transparentnosti  a
digital izace justice i  účinnějšího boje proti
střetu zájmů. Dále lze pozit ivně hodnotit
závazek předložit  nový trestní  řád,  který
by měl přispět k jednodušší ,  rychlejší  a
účinnější  trestní  spravedlnosti .  Naproti
tomu úmysl připravit  pouze věcný záměr
nového civi lního procesního kodexu je
zklamáním, a to zejména proto,  že je
nezbytné zrychl it  řešení
občanskoprávních sporů.  To bez
paragrafovaného znění kodexu bohužel
nejde.

Podporujeme zkrácení
insolvenčního řízení na 3 roky,
nicméně máme za to, že v
programovém prohlášení ještě
chybí zavedení tzv.  teritoriality.
Místní příslušnost by nejlépe
zamezila excesům
soukromých exekutorů,
kterých se nyní dopouští  v
dravé soutěži o zakázky na
vymáhání pohledávek.

Podobně zaujme i  nízká úroveň
ambicióznosti ,  pokud jde o novelizaci
zákona o státním zastupitelství .  Omezit
se pouze na úpravu funkčního období
vedoucích státních zástupců a zpřesnění
podmínek pro odvolání  nejvyššího
státního zástupce je naprosto
nedostatečné (navíc zůstává otázkou,
zda má být umožněno jen v kárném řízení
justicí  samotnou, nebo nadále jen vládou,
třeba i  z vágních důvodů).  



Státní  zastupitelství  potřebuje po téměř
30 letech nový zákon. Bod, sl ibuj ící
při jmout opatření  k posí lení
odpovědnosti  státních zástupců, budí
obavy,  zda cí lem není torpédovat
nezávislost státních zástupců a zastrašit
je před podáváním kárných žalob.
Ostatně,  právě ODS, která se uj ímá ř ízení
rezortu ministerstva spravedlnosti  v
osobě Pavla Blažka,  který j iž stejný post
zastával i  za premiérování Petra Nečase,
je známá tím, jak moc j í  leží  v žaludku
neohrožení státní  zástupci .

Absence odvahy k opravdovému
zefektivnění fungování justice je zřejmá
též z toho, co v plánech nové vlády chybí .
V programovém prohlášení především
postrádáme odpověď na otázku,  která
trápí občany, a to jak zrychl it  činnost
české justice.  Zdá se,  že vláda nevnímá
poptávku Soudcovské unie po potřebě
auditu v justici  či  apel Pavla
Rychetského, někdejšího
sociálnědemokratického ministra
spravedlnosti  a současného předsedy
Ústavního soudu, na zjednodušení
českého justičního systému opuštěním
čtyř-článkové justiční  soustavy,  kdy by
nově zůstaly ponechány jen články tř i
(okresní ,  krajské a nejvyšší ,  tedy bez
vrchních),  a to i  s případným
přehodnocením v odměňování (s
přihlédnutím k největší  „dřině“ na
okresech, oproti  „odvolačkám“).

ČSSD však podporuje závazek
nové vlády zasadit se o zvýšení
odměn nejustičních pracovníků
v oblasti  soudnictví  a státního
zastupitelství.  Upozorňuje
však, že tento rok j im platy
zůstávají  trestuhodně
zmraženy a s ohledem na
vysokou inflaci dochází k
významnému poklesu jejich, j iž
tak nízkých platů.

ČSSD ve vládním programovém
prohlášení postrádá též důraz na
zaj ištění  lepší ,  širší  a dostupné bezplatné
právní pomoci.  Jako by nastupující  vláda
byla hluchá k volání  Kateřiny Šimáčkové,
někdejší  soudkyně Ústavního soudu a
stávaj ící  soudkyně Evropského soudu
pro l idská práva,  když veřejně
poukazovala na deficit  v této oblasti .

ČSSD v programovém prohlášení dále
chybí důraz na další  posi lování práv obětí
trestné činnosti ,  zvláště jej ich lepšího
odškodňování .

Podobně zaujme, že v programovém
prohlášení absentuje závazek ratif ikovat
Istanbulskou úmluvu.  Lze mít důvodné
obavy,  že nová vláda, která je
dominantně konzervativní ,  nenajde
polit ickou odvahu udělat tento správný
krok pro účinný boj proti  domácímu nási l í
(a nási l í  na ženách specif icky) a t ím se
rázně ohradit  proti  bludům, které v této
souvislosti  šíř í  ultrakonzervativní  kruhy.



Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v oblasti justice?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



BEZPEČNOST

Vláda Petra Fialy ve svém programovém
prohlášení sl ibuje zřídit  při  Úřadu vlády
ČR pozici  Poradce pro národní
bezpečnost,  a to do konce roku 2022.
Aby byla tato nová funkce přínosná pro
zaj ištění  bezpečnosti  naší  země, je nutné
striktně trvat na odborném profi lu
zmiňované pozice.  

ČSSD vítá plán vlády na novelizaci
zákona o služebním poměru
bezpečnostních sborů.  Pol icie potřebuje
změnu služebního zákona, který bude
jasně chránit  pol icisty,  bude pro ně
motivací  zůstat u pol icie do důchodu a
ukáže cestu nově příchozím, že kariéra u
policie je po celý jej ich profesní  život
jasně definovaná a atraktivní .  

.Bohužel v programovém prohlášení
chybí zmínka o dlouhodobé práci  s
veterány bezpečnostních složek a plánu
na jej ich zapojení  do bezpečnosti  státu.
Vláda se absolutně nezabývá možnostmi
zamezení odchodu zkušených
pracovníků napříč IZS a jej ich využit ím
pro stát a občany.

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v oblasti bezpečnosti?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



OBRANA

Posílení  obranyschopnosti  a celkové
odolnosti  státu vyžaduje rozvoj do našich
ozbrojených si l ,  stejně jako připravenost
na krize a schopnost celé společnosti
vypořádat se s mimořádnými situacemi.
ČSSD vítá závazek vlády nadále
přispívat k tomu, aby ČR byla
spolehl ivým spojencem a
plnohodnotným členem NATO. Sociální
demokracie je přesvědčena, že bychom
měli  zároveň usi lovat o posí lení
schopnosti  Evropské unie v zaj ištění  své
bezpečnosti .

ČSSD podporuje naše spojenecké
závazky včetně závazků v oblasti
investic do rozvoje našich ozbrojených
si l .  

Aniž bychom zpochybňovali
závazek dosáhnout úrovně
výdajů na obranu země ve výši
2 % HDP, považujeme za
realistické naplnění tohoto cíle
za předpokladu, že bude jasně
řešena otázka příjmové strany
státního rozpočtu, která v
programovém prohlášení vlády
není jasně zodpovězena.

V této souvislosti  považujeme za nutné
klást důraz na zvyšování vojenských
schopností  Armády ČR a také schopnost
resortu Ministerstva obrany odpovědně
hospodařit  s určeným objemem
prostředků na zaj ištění  obrany ČR.
Základem je odpovědné hodnocení
bezpečnostních hrozeb a vyhodnocení
možného většího využit í  nevojenských
nástrojů k jej ich možné el iminaci (např.
efektivním poskytováním rozvojové a
humanitární  pomoci) .



Jsme připraveni konstruktivně přispívat k
debatě o aktual izaci  strategických
dokumentů – Obranné strategie ČR a
Koncepce výstavby Armády ČR 2030,
kterou zmiňuje vládní prohlášení .  Jsme
však přesvědčeni ,  že prvním krokem je
aktual izace Bezpečnostní  strategie ČR z
roku 2015,  komplexní audit  dosavadního
čerpání rozpočtu resortu Ministerstva
obrany a s t ím souvisej ící  revize
systémového a ekonomického ř ízení
resortu Ministerstva obrany.  

V programovém prohlášení absentuje
požadavek na zvýšení účinnosti  civi lního
řízení  a demokratické kontroly
ozbrojených si l  jako nástroje pro kontrolu
naplňování hlavních strategických a
resortních dokumentů,  hospodaření a
akviziční  a personální  pol it iky resortu
Ministerstva obrany.  Zcela nám chybí
přenesení zkušeností  ze zvládání
pandemie do budoucího plánování
připravenosti  armády na tento typ
nevojenské hrozby a podpory těch
složek armády, které mají  v tomto ohledu
zásadní význam.  

Vítáme důraz na posi lování odolnosti
České republiky,  včetně návrhů na
podporu aktivní  zálohy či  systematickou
přípravu občanů na krizové situace.
ČSSD si  váží  služby všech veteránů a
přivítal i  bychom konkrétnější  návrhy
jej ich podpory a pomoci ze strany vlády.

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.

Fialy v oblasti obrany?
Přečtěte si

 "Vize ČSSD pro Česko 2030"



ZAHRANIČNÍ
POLITIKA

ČSSD podporuje důraz kladený v
programovém prohlášení na aktivní
členství  v EU a NATO a na prosazování
našich pol it ických, ekonomických a
bezpečnostních zájmů v těchto
organizacích.  Obdobně vítáme, že jednou
ze zahraničněpolit ických priorit  vlády ČR
bude rozvoj vztahů se sousedními státy a
strategickými partnery v EU i  mimo ni .
Pro ČSSD je zásadní ,  aby vláda hledala
rovnováhu mezi prosazováním našich
ekonomických a bezpečnostních zájmů
na jedné straně a obhajobou
demokratických hodnot a ochranou
lidských práv na straně druhé. Jsme
připraveni k tomuto úsi l í  konstruktivně
přispívat.  Zároveň ale také budeme
prosazovat,  aby se česká zahraniční
pol it ika zaměři la na ochranu l idských
práv ve své cel istvosti ,  t j .  včetně práv
sociálních,  hospodářských a
environmentálních.

Sociální  demokracie považuje za
znepokojivé,  že se vláda ČR nehlásí  k
aktivní  podpoře efektivního
mult i lateral ismu a obhajobě
mezinárodního systému založenému na
pravidlech a respektu k mezinárodnímu
právu.  Vnímáme to jako odklon od
tradiční  podpory OSN a dalších
mult i laterálních fór.  Česká zahraniční
pol it ika by měla společně s podobně
smýšlej ícími státy usi lovat o posí lení
funkčnosti  systému OSN a jeho
příspěvku k mezinárodní bezpečnosti  a
řešení globálních problémů, jako jsou
kl imatická změna, globální  nerovnosti  a
chudoba, boj  s nemocemi.  Krit icky také
vnímáme, že programové prohlášení
nemá za cí l  nadále přispívat k naplnění
Cílů udržitelného rozvoje jako jednu z
kl íčových priorit .

Vítáme posi lování spolupráce s kl íčovými
partnery v indo-pacif ickém regionu,  kde
bychom také podpoři l i  rozvoj spolupráce
s Austrál i í .  



Vedle tohoto regionu nicméně
považujeme za zásadní ,  aby česká
zahraniční  pol it ika pokračovala v
prohlubování spolupráce s kl íčovými
partnery v našem sousedství ,  včetně
j ižního sousedství  EU, a také v Africe.
Zde je prostor na větší  propojení
rozvojové,  ekonomické a bezpečnostní
pol it iky k dosažení udržitelného
partnerství  s partnery v této dynamické
oblasti ,  která představuje jak velký
potenciál ,  tak mnohá r izika s ohledem na
bezpečnost EU.

ČSSD považuje Evropskou unii
za přirozený prostor k
prosazování našich zájmů.
Oceňujeme záměr
systematicky připravovat a
koordinovat přípravu českých
pozic k zásadním evropským
otázkám. Vítáme také příslib
větší aktivity vlády v
informování naší veřejnosti  o
evropské politice a otevřenost
k průběžnému dialogu o
evropských záležitostech.

V konkrétních oblastech vnímáme j istou
nerovnováhu mezi důrazem na vnitřní  trh
a ekonomickou spolupráci  v rámci EU na
jedné straně a sociální  rozměr evropské
integrace, který je potřeba posí l i t ,  aby
došlo k odstranění nerovností  mezi státy,
ale také uvnitř  členských států.

Důležitou prioritou v roce 2022 bude
úspěšné předsednictví  ČR v Radě EU.
Jsme připraveni podpořit  vládu v této
oblasti ,  aby byl  plně využit  potenciál
předsednictví  k posí lení  pozit ivního
obrazu ČR ve světě.  Bohužel dosavadní
vyjádření ministra pro evropské
záležitosti  Mikuláše Beka vypovídaj í  o
tom, že vláda doposud nemá stanovená
témata,  na kterých by chtěla naši  zemi
profi lovat.  

Zároveň upozorňujeme na nezbytnost
zaj ištění  funkční koordinace mezi
kl íčovými institucemi státu,  zejména mezi
Úřadem vlády,  MZV a nově vzniklým
úřadem ministra pro evropské záležitosti .

Zklamalo vás 
programové prohlášení vlády P.
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