
Jak dál v krajích 
v letech 2012–2016

Oranžové kraje jako bariéra proti 
asociální politice Nečasovy vlády

Správu krajů v ČSSD chápeme jako službu občanům, 
která může být efektivní pouze v případě, že je vedena 
aktivním, otevřeným dialogem s cílem nalézat skutečné 
potřeby občanů, ověřovat správnost navrhovaných 
rozhodnutí a kontrolovat dosažení plánovaných cílů. 
Občan je pro nás klientem veřejné správy. 





Vážení spoluobčané,

blíží se den, kdy budete rozhodovat o tom, jak bude váš kraj vypadat v následujícím čtyřletém 
období. Volby do krajského zastupitelstva jsou mimořádnou příležitostí pro uchopení spolu-
odpovědnosti občanů za další vývoj a budoucnost kraje. 

Vy, občané, budete v těchto volbách rozhodovat o tom, jestli bude Jihomoravský kraj pokra-
čovat v nastavené cestě ke stabilitě, jistotě a prosperitě, nebo se vydá cestou experimentů 
současné vlády a cestou nejistot a likvidace veřejných služeb státu občanům.
Krajské volby jsou také příležitostí pro to, aby voliči poslali jasný a hlasitý vzkaz vládě. Vzkaz 
nesouhlasu s bezohlednou politikou, vzkaz o touze po spravedlivé a smysluplné politice vlá-
dy na centrální i krajské úrovni. Pokud by kraje ovládly ODS a TOP 09, stupňoval by se tlak 
na občany a na již tak nízkou kvalitu jejich života, nesmyslné škrtání a nespravedlivé reformy 
by naplno zasáhly dosud chráněnou úroveň krajských samospráv. Kraje pod vedením soci-
ální demokracie jsou pro vás, občany a  voliče, spolehlivou pojistkou proti bezkoncepčním 
pravicovým experimentům postihujícím nejen sociálně nejslabší vrstvu občanů, ale dnes již 
prakticky celé vrstvy společnosti. 

ČSSD v uplynulých čtyřech letech prokázala, že dokáže kraj úspěšně spravovat a rozvíjet. Nyní 
ale musíme představit jasnou vizi další budoucnosti. Tou je v našich očích silný, samostatný 
a spravedlivý kraj, který je oporou svým obyvatelům.
Recept, který předkládáme, je kontrastem receptu pseudoreforem české pravicové vlády. Ne-
klade bezohledný a sobecký důraz na souhrn čísel, dat a ratingů, ale naopak na soulad dobré-
ho a odpovědného hospodaření s kvalitním životem občanů v krajích a uznává hodnoty, které 
považujeme za základní pilíře života.
Naší prioritou je vytváření pracovních míst a pracovních příležitostí pro jihomoravské fi rmy. 
Zároveň budeme bojovat za zachování současné kvality a dostupnosti zdravotní péče, kterou 
vládní reformy na centrální úrovni zásadně ohrožují. A v neposlední řadě je prioritou sociál-
ní demokracie ochrana bezpečnosti a majetku občanů kraje. Nepřipustíme, aby vládní škrty 
v  rozpočtech Policie ČR a  Hasičského záchranného sboru ČR omezily bezpečnost obyvatel 
Jihomoravského kraje. To jsou základní hodnoty, které musí společnost spojovat a jejichž dů-
sledné respektování je jedinou možnou cestou k lepší budoucnosti. 

Dovoluji si vás proto požádat, abyste 12. a 13. října nezůstali doma a jasně ve volbách vyjádřili 
svůj postoj. Jde o budoucnost nejen našeho kraje, ale i naší země a nás všech.

Děkuji za vaši podporu.

Michal Hašek
lídr kandidátky ČSSD pro Jihomoravský kraj



ZHODNOCENÍ UPLYNULÉHO OBDOBÍ 2008–2012

V roce 2008 vyhrála ČSSD díky vaší podpoře volby ve všech krajích. Této podpory a důvěry si 
velmi vážíme a udělali jsme vše pro to, abychom ji nezklamali. ČSSD čtyři roky úspěšně řídí kra-
je a plní to, k čemu se před volbami občanům zavázala. Dobré výsledky při správě krajů jsou 
výsledkem důsledného plnění volebních závazků. V celé republice se podařilo navzdory tlaku 
pravicových vlád prosadit programové priority, dodržet hlavní sociálně demokratické principy 
a nezklamat důvěru občanů. Udržení a zlepšování úrovně zdravotních a sociálních služeb, a to 
i  při klesajícím vládním financování, a  dobré hospodaření krajů a  krajských společností patří 
k nejvíce viditelným a jasným úspěchům krajských reprezentací v posledních čtyřech letech. 

Zdravotnictví – zastavili jsme privatizaci krajských nemocnic a zachováváme kvalitu lékařské 
péče v krajích. Poslední čtyři roky vlády sociální demokracie ukázaly, že krajské zdravotnictví 
tvoří pilíř stability a jistoty proti nezodpovědné politice pravicové vlády a ministerstva zdra-
votnictví. U krajských nemocnic snižujeme dluhy, většina nemocnic s podporou krajů hospo-
daří v zisku, zlepšuje se kvalita péče i platy zaměstnanců a investujeme do nového vybavení 
nemocnic.

Sociální služby – zastavili jsme privatizaci sociálních služeb, rozvíjíme je a financujeme z kraj-
ských rozpočtů. Jako v případě nemocnic i u sociálních služeb platí, že kraje jsou hrází proti 
hazardnímu chování státu v  posledních šesti letech, který naopak sociální služby ignoruje, 
každým rokem jim snižuje finance a tak ohrožuje jejich poskytování. V krajích však dokážeme 
kvalitu a úroveň sociálních služeb stabilizovat a udržet. Některé kraje založily tripartitu, máme 
dobré vztahy s představiteli odborů, občanské společnosti a seniory.

Životní prostředí – podporujeme projekty vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší, povrchových 
vod a ochraně zdrojů podzemních vod včetně podpory výstavby čistíren odpadních vod a ka-
nalizačních sítí. Podílíme se na ochraně přírodních a krajinných hodnot. Odmítáme experi-
menty s těžbou břidlicových plynů a podobné projekty poškozující životní prostředí. 

Hospodaření – i přes klesající daňové i dotační příjmy ze státního rozpočtu dokážeme efektiv-
ně hospodařit a zároveň snižovat zadlužení krajů zanechané předchozími pravicovými koali-
cemi. Dokážeme získávat peníze z evropských fondů. Neprivatizujeme, a tudíž „neprojídáme“ 
majetek kraje a  jeho občanů. Díky transparentním výběrovým řízením šetříme a snižujeme 
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náklady na provoz. Sestavujeme prorůstové a investiční rozpočty, které podporují obce a za-
městnanost v regionech.

Bezpečnost a integrovaný záchranný systém – poskytujeme investice a dotace policii i hasi-
čům, podporujeme dobrovolné hasiče a často i kompenzujeme vládní škrty v oblasti bezpeč-
nosti. 

Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost – s pomocí evropských peněz opravujeme stá-
vající krajské silnice a investujeme do nových. V uplynulých letech kraje investovaly ze svých 
rozpočtů do dopravy téměř 20 miliard korun a díky úspěšnému čerpání prostředků EU pro-
střednictvím Regionálních operační programů dalších více než 53 miliard. Myslíme na veřej-
nou dopravu a dopravní obslužnost v krajích, zachováváme její dostupnost, budujeme inte-
grované dopravní systémy v jednotlivých krajích a jejich vzájemnou provázanost.

Školství – optimalizujeme střední školy, investujeme do učňovského školství, stavíme nové 
mateřské školky a vydáváme na školství více než v dobách, kdy krajům vládla ODS.

Kultura – kraje za vlády ČSSD výrazně zvýšily výdaje do kultury, financujme údržbu a rekon-
strukce kulturních zařízení a památek, podporujeme kulturní život v krajích a investujeme ne-
malé prostředky do podpory kulturních akcí. 
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JAKÉ CHCEME KRAJE OD ROKU 2012?

Preambule:

Vážení občané, letošní krajské volby nejen ukážou, jak kvalitně a odpovědně zvládla sociální 
demokracie svoji roli v krajích, ale především určí směr dalšího vývoje České republiky.
Působení a činnost současné vlády pod kuratelou ODS, TOP 09 a Věcí veřejných má katastro-
fální dopad na život drtivé většiny občanů, od zaměstnanců přes živnostníky a podnikatele až 
po rodiny s dětmi a především seniory. S touto vládou přichází propad jak v ekonomice, tak 
v rozsahu, kvalitě a zejména dostupnosti veřejných služeb, zejména ve zdravotnictví. 
Právě ve volebním období od roku 2008 kraje prokázaly, že přes všechny negativní ekono-
mické aspekty je možné vládnout odpovědně a zároveň s respektem k potřebám vás občanů.

V následujícím období, pokud získáme důvěru občanů v říjnových volbách, se při sprá-
vě krajů zaměříme na:
l  aktivní dialog s občany ke všem zásadním otázkám rozvoje krajů,
l  podporu zaměstnanosti,
l  udržení sítě sociálních služeb,
l  rozvoj dostupného krajského zdravotnictví,
l  zamezení lobbistickým tlakům na rozhodování krajů, kdy privátní zájmy jsou nadřazovány 
  zájmům veřejným,
l  transparentní rozhodování ve všech oblastech a na všech úrovních řízení krajů s důrazem 
  na veřejné zakázky,
l  otevřený systém rozhodování o rozpočtu se zapojením občanů do určení investičních 
  a rozvojových priorit krajů,
l  kontrolní mechanismy, které významně eliminují neprůhledné procesy,
l  hledání takových rozvojových a ekonomických řešení, která přispějí k rozvoji tzv. zelené  
  ekonomiky a sníží zátěž životního prostředí.

HLAVNÍ PROGRAMOVÉ OBLASTI:

Vzdělání

Vzdělání je investicí do  budoucnosti, považujeme jej za  prioritu pro zvýšení konkurence-
schopnosti regionů a životní úrovně občanů. 

Nezbytností je zajištění stabilního systému financování. Stávající systém financování střed-
ního a základního školství je založen na zcela nevyvážené odpovědnosti a pravomocích, kdy 
ministerstvo školství, tělovýchovy a  mládeže disponuje finančními prostředky bez faktické 
odpovědnosti a na kraje a obce je přenesena pouze odpovědnost. Každý rok se tedy kraje 
a obce ocitají v situaci, kdy jsou ze strany ministerstva prováděny nejenom plošné škrty, ale 
současně i měněny principy financování. 

www.cssd.cz16



Tento rozpor ve financování destabilizuje školství jako celek, neumožňuje hladké provedení 
skutečné optimalizace škol a vede k postupnému snižování kvality vzdělání. 

Naše cíle:
l  vytvoření systému celoživotního vzdělávání, který umožní kvalitní vzdělání dostupné 
  všem občanům,
l  stabilizace pedagogického sboru spočívající jak v odpovídajícím platovém ohodnocení,  
  tak ve zlepšení celospolečenského uznání pedagogů,
l  oborově a kapacitně přizpůsobit školství poptávce na trhu práce, což je podmínkou  
  zvýšení konkurenceschopnosti ČR,
l  flexibilní pružný systém celoživotního vzdělávání, zajištění flexibility systému školství, 
  což znamená zejména možnost oborově a kapacitně rychle přizpůsobit vzdělávání 
  poptávce na trhu práce,
l  navrácení dobrého jména učňovského školství tak, aby se opět stalo atraktivní 
  pro dostatečnou část populace, aby navázalo na historicky vysokou kvalitu české řemeslné 
  práce,
l  vyvrátit mýtus o tom, že výuční list degraduje občana na trhu práce je zásadním úkolem 
  a navrácením k hodnotě lidské práce a jejímu smyslu,
l  podpora handicapovaných žáků,
l  spolupráce středních škol se zaměstnavateli s důrazem na technické obory,
l  zjednodušení a zlevnění nynějšího systému maturit, ale i připravovaných testů 
  na základních školách,
l  zvýšením motivace dosahovat kvalitnějšího vzdělání na všech úrovních 
  a v různých oborech,
l  zajistit dostupnost všech forem vzdělání, přiměřeně individuálním schopnostem, 
  je základním předpokladem využití příležitostí jak na regionální úrovni, tak v národní 
  a globální ekonomice.

Zdravotnictví

Dostupné a kvalitní veřejné zdravotnictví je ukazatelem životní úrovně. Regulační poplatky 
zavedené pravicovými vládami neregulují, jsou pouze čistým příjmem zdravotnických zaří-
zení. Proto odmítáme jakékoli další experimenty v  systému zdravotnictví, včetně zavádění 
elitářství v péči o nemocné. Je neudržitelná situace, kdy jsou nespravedlivě preferovány fa-
kultní nemocnice proti krajským nemocnicím. Nadále budeme prosazovat princip solidarity 
ve zdravotnictví a právo přístupu občanů ke zdravotní péči, které považujeme za jedno z klí-
čových práv každého občana.
 
Stabilitu financování zdravotnictví, spravedlivé úhrady a širokou veřejnou kontrolu nad celým 
systémem – to jsou předpoklady pro řešení špatné situace ve zdravotnictví, které se do slepé 
uličky dostalo vinou experimentů pravicových vlád a kvůli vlivu lobbistických skupin, kterým 
víc než na zdraví občanů leží na srdci zisk a osobní profit.
Efektivně fungující zdravotnický systém nelze vytvořit bez aktivní účasti občanů, nikoli pouze 
v roli pacientů, kteří budou poměřováni náklady na vynaloženou zdravotní péči, ale zejména 
jako nositelů práv a povinností. 
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Naše cíle:
l  o poskytované péči nesmí rozhodovat ekonomická výhodnost, ale zdravotní stav 
  a potřeba pacienta,
l  zvýšení veřejné kontroly nad zdravotními pojišťovnami, 
l  optimální organizace systému zdravotní péče – za základ systému považujeme síť 
  neziskových nemocnic pod plnou veřejnou kontrolou,
l  zamezení jakékoli další privatizace krajské sítě nemocnic,
l   optimalizaci lůžkové péče za široké odborné diskuse při zachování dostupnosti lékař-

ské péče i v okrajových oblastech jednotlivých krajů,
l  zlepšení prevence jako předpokladu pro hledání úspor,
l  efektivní zdravotnický systém, který nelze vytvořit bez aktivní účasti občanů,
l  vznik uceleného systému péče o zdraví od vzdělávání na všech úrovních přes veřejné 
  stravování a kvalitu potravin.

Zaměstnanost

Kraje se potýkají od  roku 2008 s  výrazným nárůstem nezaměstnanosti. Hospodářská 
a ekonomická krize se spolu s bezohlednou politikou pravicových vlád postarala o ztrátu 
pracovních příležitostí pro tisíce občanů. 

V  uplynulých letech jsme intenzivně pracovali na  přípravě a  integrování nástrojů nut-
ných k podpoře zaměstnanosti, k tvorbě nových pracovních míst a k udržení stávajících.
Úbytek pracovních příležitostí  nás postavil před nové výzvy, které postupně zvládáme.

Podařilo se tak díky programům na  podporu malého a  středního podnikání, podpoře 
hospodářsky slabých oblastí krajů podpořit trh práce, stabilizovat nezaměstnanost a do-
konce docílit oproti roku 2009 její snížení.

Ekonomická diplomacie, proexportní politika

Nedílnou součástí podpory rozvoje regionů není jenom vytváření pracovních míst 
z vlastních zdrojů, ale také efektivní proexportní politika, tedy konkrétní podpora podni-
katelů a firem působících v kraji ze strany veřejné správy. 
Běžnou součástí politiky je podpora podnikatelů, včetně začlenění investičních a rozvo-
jových příležitostí podnikatelské sféry do marketingu kraje.
Budeme prosazovat, aby nedílnou součástí marketingu krajů byla aktivní ekonomická 
diplomacie, a to nejenom v rámci EU prostřednictvím stálých zastoupení krajů v Bruselu, 
ale především každá pracovní zahraniční cesta představitelů kraje musí být koncipována 
tak, aby umožnila spoluúčast firem a podporu jejich aktivit. 

Naše cíle:
l   V  krajích budeme podporovat střední a  malé firmy formou veřejných zakázek 

do  místní infrastruktury, do  všech forem výstavby bytů včetně sociálního bydlení, 
ekologických staveb, rozvoje krajiny a ochrany kulturních památek.

l  V  rámci krajů budeme podporovat tvorbu pracovních míst ve  službách veřejných  
  i soukromých, kde jsou velké rezervy nových pracovních příležitostí, především však  
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  u sociálních a zdravotních služeb, jejichž potřeba naléhavě stoupá s procesem 
  demografického stárnutí populace a s početním vzestupem sociálních skupin,  
  ohrožovaných dopady hospodářské krize.
l  Ve spolupráci zejména s úřady práce připravíme efektivní nabídku rekvalifikačních  
   programů v  rámci kapacit stávajících středních škol, budeme nadále podporovat 

začínající podnikatele a vytvářet pracovní místa ve veřejném sektoru.
l   Chceme změnu současného stavu, kdy stále více absolventů středních a  vysokých 

škol nemůže najít uplatnění.
l  Připravíme nabídky rekvalifikačních programů v rámci středních škol, budeme 
  podporovat začínající podnikatele a vytvářet pracovní místa ve veřejném sektoru.

Sociální politika

Sociální stát a sociální smír jsou našimi tradičními hodnotami. Na úrovni krajů budeme 
budovat nový základ pro obnovení těchto hodnot, musíme navázat na tradiční nástro-
je, kterými je obnovení spolkových činností a  aktivit, v  rámci krajů a  obcí pozvednout 
sounáležitost a  hrdost každého občana k  místu, ve  kterém žije. Chceme obnovit víru 
v tradice a hrdost na místo, ve kterém žijeme, a potlačit vnímání regionů jako pouhého 
místa pro přežívání. Tyto základy využijeme pro opětovné pochopení skutečnosti, že 
být solidárním není slabost, ale přednost, že sdílet starosti a útrapy slabých je důvodem 
k hrdosti a že společnost si takového přístupu váží a oceňuje ho.

Naším cílem je udržet dostupný systém sociální péče pro všechny skupiny občanů, tak 
aby jim v každé životní situaci umožnil důstojný život. Naším cílem je podpořit každého 
občana, který aktivně projeví zájem o řešení své životní situace.

Naše cíle:
l  udržení dostupného systému sociální péče pro všechny skupiny občanů,
l  vytvářet prostředí pro schopnost společné ochrany každého jednotlivce a zbavit  
  společnost frustrací, pocitů beznaděje a bezvýchodnosti,
l   udržení systému poskytování sociálních služeb pro všechny skupiny potřebných jako 

jednu z největších hodnot naší země,
l  stabilizace finančních prostředků na sociální sféru, 
l  eliminování jakékoli formy sociálního vyloučení,
l   úspěšná emancipace sociálně vyloučených osob prostřednictvím zvýšení jejich mož-

nosti získat pracovní uplatnění,
l   chceme, aby se občan nepodílel pouze na prosperitě a jejích výsledcích, ale byl scho-

pen odpovědně a přiměřeně sdílet i potíže jiných,
l   maximální podpora aktivit, které omezí dopady pravicové škrtací politiky (slevy 

v dopravě, výstavba cenově dostupných domovů pro seniory a podpora dosavadních 
sociálních služeb pro seniory),

l  podpora rozvoje sociální infrastruktury a zlepšení dostupnosti servisu pro seniory 
  a zdravotně postižené,
l  podpora výstavby sociálních bytů pro seniory a startovacích bytů pro začínající 
  mladé rodiny,
l  rozvoj sociální ekonomiky a sociálního podnikání.
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Životní prostředí, zemědělství, lesnictví 

Stav životního prostředí krajů je nejenom významným faktorem kvality života obyvatel, 
ale zásadní součástí tváře kraje. Z těchto dvou důvodů ochrana a rozvoj životního pro-
středí je pro nás kontinuálním úsilím o co nejlepší životní podmínky, o zdravé a příjemné 
prostředí.

Naše cíle:  
l   Nadále budeme prosazovat ochranu přírodních a krajinných hodnot jednotlivých re-

gionů.
l  Nadále budeme rozvíjet ekologickou výchovu napříč všemi věkovými kategoriemi.
l  Nepodpoříme těžbu nových uranových ložisek a ani těžbu uranu chemickou cestou.
l  Nepodpoříme experimenty k těžbě zemních plynů ani jiných nerostů a surovin.
l   Budeme důsledně dodržovat princip přednostního odtěžování již otevřených ložisek  

a  podpoříme možnost „znovuvytěžení“ výsypek. Budeme trvat na  odstranění stá-
vající ekologické zátěže vzniklé dosavadní těžbou uranu, uhlí a  jiných těžebních či 
průmyslových činností.

l   Nadále se budeme podílet na realizaci vhodných a účinných protipovodňových opat-
ření, vracení vody zpátky do krajiny, provádění pozemkových úprav.

l   Podpoříme projekty vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší, povrchových vod a ochrany 
zdrojů podzemních vod, včetně podpory výstavby čistíren odpadních vod a kanali-
začních sítí, které směřují ke splnění závazku vůči EU.

l   Podpoříme projekty ochrany povrchových a podzemních vod, včetně výstavby a re-
kon strukce vodohospodářské infrastruktury s cílem snížení znečištění povrchových 

  a podzemních vod.
l   Podpoříme vznik integrovaného systému nakládání s  odpady ve všech regionech 

s cílem maximálního třídění odpadů. 
l   Budeme podporovat projekty v odpadovém hospodářství vedoucí ke zvyšování 

podílů recyklovaných a separovaných odpadů s cílem minimalizace převozu od-
padu.

l   Budeme se podílet na snižování energetické náročnosti všech činností u organizací 
krajů.

l   Budeme usilovat o  důsledné hospodaření s  půdou jako dědictvím naší krajiny 
(ochrana před povodněmi, erozí, intenzivní zástavbou). Budeme podporovat 
řádné lesní hospodáře, ale bránit všemi dostupnými prostředky likvidaci 
a  rabování lesů, budeme podporovat myslivecké organizace a  spolky v  péči 
o zvěř a rovnováhu v přírodě a spolupracovat s organizacemi ochrany přírody.

Doprava

Fungující doprava je předpokladem pro rozvoj ekonomiky, cestovního ruchu, dostup-
nosti škol, zdravotnických zařízení nebo sociálních služeb. Dlouhodobým cílem je dobu-
dování páteřních dopravních sítí (silniční, železniční i vodní).

Historické zanedbání silniční sítě zejména v kontextu stále se snižujících příjmů kra-
jů vyvolává potřebu zásadních změn ve  financování. Investice, modernizace a  roz-

www.cssd.cz20



www.cssd.cz 21

sáhlé opravy budou vyžadovat spolupráci veřejného a privátního sektoru, a  to ne-
jenom pro vlastní f inanční krytí, ale i  pro  vytváření nových pracovních míst. Naší 
snahou bude, aby firmy v  rámci realizace projektů vytvořily podpůrné programy  
jako například nová pracovní místa pro absolventy škol a  další nezaměstnané sku-
piny obyvatel.

Naše cíle:
l   rozvoj silniční sítě – dobudování základních kapacitních dopravních tras, modernizace  

a rozsáhlé opravy komunikací, na kterých bude spolupracovat veřejný a privátní sek-
tor (ve financování, ve vytváření pracovních míst apod.),

l   ochrana sítí před jejich ničením – kontrolní vážení kamionů a  nákladních vozidel 
na  komunikacích II. a  III. třídy, eliminování přetížené nákladní dopravy; vytvoření 
mapy provozní nosnosti komunikací a stanovení objízdných tras,

l   budeme nadále budovat systém veřejné dopravy jako integrovaný, neduplicit-
ní, kvalitní, kapacitně dostatečný a  pokrývající požadované spektrum potřeb 
občanů,

l   úplnou integraci veřejné dopravy – propojení autobusové a železniční dopravy, zajištění 
dopravní obslužnosti ve všech obcích, odstranění duplicit, otevření trhu pro dopravce  
a zároveň jejich provázání do celostátní jízdenkové unie,

l   budeme usilovat o  maximální propojení autobusové a  osobní železniční dopravy 
v jeden ucelený systém,

l   naším cílem je veřejná doprava umožňující plnohodnotný život všech občanů ČR. 
Každé obci regionu musí být zajištěna dopravní obslužnost za účelem dopravy do za-
městnání, školy, využití zdravotní péče, ale i obstarání nákupů či kulturního vyžití.

Bezpečnost

Stát nemůže fungovat a prosperovat, pokud se lidé necítí bezpečně. Proto musíme za-
mezit nárůstu sociální nesnášenlivosti, hospodářské kriminality, úmyslnému poškozová-
ní svobod občanů a  rozšiřování dalších škodlivých jevů. S  tím souvisí náš nesouhlas se 
škrty současné vlády v oblasti bezpečnosti.

Cílem musí být nastavení požadavků na složky IZS, tj. Hasičský záchranný sbor a Po-
licie ČR, aby jejich personální obsazení, vybavení a  rozmístění bylo dle aktuálních 
potřeb, tedy tam, kde vznikají reálná nebezpečí. V případě, že nebude možné pokry-
tí konkrétních krizových situací, navrhneme širší zapojení sil a  prostředků Armády 
ČR. Jako nedílnou součást pro eliminace krizových situací považujeme Sbory dob-
rovolných hasičů, přičemž nadále budeme cíleně podporovat jejich akceschopnost 
a výchovu mládeže.

Naše cíle:
l  spolupráce privátního a veřejného sektoru na budování kapacit IZS, systém 
  daňových úlev,
l  zajištění dodatečných zdrojů pro oblast bezpečnosti – zapojení výnosů v rámci 
  pojistného,
l  řešení příčin trestné činnosti v krajích (nárůst sociálních nejistot, ztráta práce apod.),
l   prevence kriminality – sociálně patologická prevence, přítomnost policistů na silni-



cích a  ulicích, preventivní kontroly, spolupráce s  podnikateli v  regionech, omezení 
výherních automatů, vytváření prostoru pro volnočasové aktivity pro mládež, pod-
pora tvorby pracovních míst, vzdělávání apod.,

l   aktivní zapojení občanů zvýší efektivitu systému bezpečnostního systému včetně 
IZS nebo Policie ČR,

l   Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a další složky IZS musí být rozmístěny a vybaveny 
tak, aby byly schopné zasáhnout, kde je třeba a kde vzniká reálné nebezpečí,

l  zapojení a akceschopnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

Udržitelný rozvoj krajů

Udržitelný rozvoj krajů spočívá ve využití investic k nastartování hospodářského růstu. 
K tomu je podle nás efektivní maximální využití prostředků z fondů EU, včetně regionál-
ních operačních programů. 

Tuto politiku je nutné uplatňovat co nejblíže k občanům, tedy v regionech, zejména pak 
v  těch, kde je vysoká nezaměstnanost, není dobudovaná infrastruktura a chybějí pod-
mínky k podnikání. K  růstu a ekonomické prosperitě se nelze proškrtat tak, jak to dělá 
vláda prostřednictvím svých „reforem“.

S omezenými f inančními zdroji si plně uvědomujeme nutnost posílení strategické-
ho řízení v celé šíři veřejné správy, proto v rámci přípravy na nové kohezní období 
nejenom aktualizujeme za přispění veřejnosti Strategie dlouhodobého rozvoje jed-
notlivých krajů.

Naše cíle:
l   ucelený systém strategického řízení regionálního rozvoje – začlenění celé veřejné 

správy do řízení (včetně například obcí), podnikatelské sféry (včetně investorů) i od-
borných organizací (zejména Hospodářských komor) a veřejnosti,

l  řešení rozporu mezi dostupnými finančními zdroji a potřebami kraje. Budeme hledat 
  optimální modely financování včetně zapojení privátního sektoru (PPP projekty),
  investiční projekty, které budou vytvářet nová pracovní místa,
l  spolupráce s firmami, které jsou ochotné převzít dlouhodobě část společenské  
  odpovědnosti za rozvoj kraje, v němž podnikají, 
l   zachování systému regionálních operačních programů a realizaci kohezní politiky co 

nejblíže občanům, tedy v regionech,
l  spolurozhodování o prioritách kraje ze strany občanů,
l   revize rozpočtového určení, která odstraní rozpor mezi odpovědností kraje bez za-

jištění financování ze strany státu, rozpočtové určení musí být nejen spravedlivé, ale 
zároveň i nezávislé na libovůli ministerských úředníků při rozhodování o transferech 
krajům,

l   posílení rozpočtů krajů pro obnovu silniční sítě z podílu na výběru silniční daně a po-
sílení rozpočtů pro eliminaci sociálně patologických jevů z daně z hazardu,

l  proexportní politika, tvorba pracovních míst, podpora podnikatelů,
l   aktivní ekonomická diplomacie v rámci marketingu krajů, vytváření podnikatelských 

příležitostí a  investičních pobídek nejen pro firmy ze zemí EU, ale i mimo ni (Rusko, 
Čína,   Indie, Brazílie). Pro tyto firmy můžeme být vstupní branou na evropský trh.
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Vážení občané, toto je program, se kterým se naši kandidáti v krajských volbách 2012 uchá-
zí o vaši důvěru. Jen na vašem hlasu bude záležet, zda bude moci sociální demokracie na-
dále vytvářet ve vedení krajů bariéru proti asociální politice pravicové vlády ODS a TOP 09.  

Prosíme, přijďte 12. a 13. října k volbám a podpořte kandidáty ČSSD!
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