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Vážení spoluobčané,
usiluji o zvolení do Senátu, druhé
komory Parlamentu České repu-
bliky, a prosím o vaši podporu,
o váš hlas. Celý život žiji v ob-
vodu, ve kterém nyní kandiduji.
Bydlím na Vinohradech, chodil
jsem zde do školy ve Slezské
a Kladské ulici a na průmyslovku
na Chelčického nám. na Žižkově.
Právnická fakulta, kterou jsem vy-
studoval, je ovšem na Praze 1.
Místo vojenské služby jsem dva
roky kopal uhlí u „černých ba-
ronů“ v Karviné. V sedmdesátých
letech jsem musel z politických
důvodů odejít z justice, kde jsem
krátce působil, a mohl jsem se
vrátit jako advokát až v r. 1990. Po
listopadu 1989 jsem byl koopto-
ván do tehdejší České národní
rady. Počátkem devadesátých let
jsem se podílel na založení Sdru-
žení nájemníků, které nyní sídlí
v Domě odborových svazů na
Churchillově nám. na Žižkově
a jehož jsem byl dlouhá léta
předsedou. Svoji poslaneckou
i advokátní kancelář, kterou
mnozí občané dobře znají, mám
na náměstí Míru na Vinohradech.
Dobře znám naše zdejší prob-
lémy, působil jsem i v komunální
politice. Ale Senát jako zákono-
dárný sbor má jiné úkoly, než
mají lidé na radnicích. Mám zku-
šenosti z práce zákonodárného
sboru jako poslanec a místopřed-
seda ústavně právního výboru
Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR; při posledních volbách
jsem byl zvolen jen vašimi prefe-
renčními hlasy. Chci své zkušenosti
uplatnit i v Senátu. Od padesátých
let jsem členem (tehdy ilegálního)
skautského oddílu, dnes jsem čle-
nem Parlamentního skautského
oddílu a nositelem skautského vy-
znamenání „Stříbrná Sfinx“. 
Spolu s prací poslance vykonávám
i práci advokáta především proto,
abych neztratil kontakt s problema-
tikou justice (což je jeden z vážných
problémů fungování našeho státu)
a mohl přímo a efektivně pomáhat
obyčejným lidem. Dlouhodobě se
zabývám – a to i ve své právnické
praxi – ochranou lidských, zejména

sociálních práv, především ochra-
nou přiměřeného bydlení, a byto-
vým právem, a to i na mezinárodní
úrovni a prostřednictvím meziná-
rodních kontaktů.  
Často se u nás hovoří o tom, že
jsme právní stát. V právním státě
ovšem musí být zaručen přístup
občanů k právu, rovnost před zá-
konem a vymahatelnost práva.
Jedním z vážných problémů čes-
kého státu významně ovlivňující
život řady občanů je malá vyma-
hatelnost práva u nás stejně tak
jako nalézání práva v reálném
čase.
Korupce a její rozsah patří bezpo-
chyby k největším problémům

současného fungování českého
státu. Řešení problému se však
zdá být mnohem jednodušší, než
se nám někteří snaží namluvit: po-
stačí, aby zisky z korupčního jed-
nání byly důsledně odebrány
nebo zdaňovány, aby byl přijat
zákon o daňových přiznáních,
který by umožnil okamžité ode-
brání majetku, který někdo získal
nad možnosti svého příjmu.
Dlouhá léta o přijetí takového zá-
kona ČSSD usiluje.  Lidé musí mít
i nadále možnost ovlivňovat život
ve svých obcích a ve státě nejen
při volbách, ale při každém zamýš-
leném kroku, který se dotkne je-
jich života. 

JUDr. 
Stanislav Křeček, 
kandidát do Senátu PČR
za volební okrsek č. 26 –
Praha 2,
Poslanec Parlamentu ČR

Krajské a senátní volby budou
referendem o současné vládě
Krajské a senátní volby klepou na
dveře. Jsou šancí k vyjádření ná-
zoru a ovlivnění života v zemi.
Sociální demokracie má připra-
venu alternativu k politice pravi-
cových vlád a v rámci svého
programu prosazuje spravedlivá
řešení pro jednotlivé oblasti ži-
vota. Chceme takové reformy,
které budou rozloženy na
všechny příjmové skupiny a které
nebudou dále rozdělovat společ-
nost. 
Chceme zachovat důstojné ži-
votní podmínky pro nemocné,
rodiny s dětmi i důchodce,
chceme zabránit další privatizaci
zdravotnictví či rozmetání zbyt-
ků sociálního státu.
Jsme tu pro občany. Potřebujeme
vládu, která se bude o zemi a o lidi
starat. Nepotřebujeme vládu, její-
miž prioritami jsou předražené
státní zakázky a církevní restituce.
Požadujeme kompetentní vládu,
které bude záležet na zaměstna-
nosti, která podpoří ekonomiku,
spravedlivý daňový systém i zdra-
votnictví, které lidem skutečně
pomůže bez ohledu na to, kolik
mají v peněžence.
Vládní politici záměrně snižují
význam podzimních voleb. Říkají
o nich, že jsou druhořadé a ne-
mohou stejně nic změnit. Ne-
věřte jim, není to pravda. Právě
váš hlas v krajských a senátních
volbách pro sociální demokracii

pomůže v jednotlivých krajích
a v Senátu prosazovat sociálně
odpovědné reformy a udržet
principy společenské solidarity.
Pokud ve volbách porazíme ODS
a TOP 09 na hlavu, jejich pozice
se oslabí a vláda padne. Žádná
vláda nemůže fungovat bez pod-
pory občanů. Čím dříve tato
vláda skončí, tím méně napáchá
škod.
Pro voliče v celé České republice
jsou volby příležitostí vystavit
politice pravicové vlády jasné
vysvědčení. Každý z nás si
může dosadit do tohoto vy-
svědčení předměty a oznám-
kovat vládu podle toho, jak se
ho osobně její konkrétní kroky
dotkly. Nejspíš se ale shodneme
na jednom: 
za vysvědčení, které by od svých
občanů vláda dostala, by-
chom své potomky ne-
pochválili. Kroky vlády,
pokud by je občas
nekorigoval “oran-
žový” Senát a ze-
jména kraje pod
vedením sociálně
d e m o k r a t i c k ý c h
hejtmanů, ochro-
mují fungování státu
v řadě sfér: zdravot-
nictví, školství, do-
pravě, bezpečnosti
nebo v sociálních
službách.

Máte to ve svých rukách! Přijďte
12. a 13. října podpořit ČSSD
v krajských a senátních volbách!
Přeji vám šťastnou volbu, nejlépe
s lístkem číslo 60.

Bohuslav Sobotka,
předseda ČSSD



Korupce a její rozsah patří bezpo-
chyby k největším problémům
současného fungování českého
státu. Tím, že se o ní stále více
mluví, není nijak řešena, spíše na-
opak: vzniká dojem, že všichni
mají vážné snahy o řešení prob-
lému, ačkoliv ve skutečnosti tomu
tak není. Mnohé strany a mnohá
politická uskupení se zaštiťují
bojem s korupcí, aby zakryly vy-
prázdněnost svého skutečného
politického programu. Řešení
problému se však zdá být mno-
hem jednodušší, než se nám ně-
kteří snaží namluvit: postačí, aby
zisky z korupčního jednání byly
důsledně odebrány nebo zdaňo-
vány, aby byl přijat zákon o daňo-
vých přiznáních, který by
umožnil okamžité odebrání ma-
jetku, který někdo získal nad
možnosti svého příjmu. Dlouhá
léta o přijetí takového zákona
ČSSD usiluje. Tvrzení ODS nebo
Top 09, že by šlo jen o „obtěžo-
vání“ poctivých občanů, nejsou
ničím jiným než výmluvami zakrý-
vajícími fakt, že tyto strany prostě
taková daňová přiznání nechtějí,
protože by se to významně dotklo
jejich příznivců…

Naléhavým úkolem všech zákono-
dárců bude v nadcházejícím ob-
dobí náprava výkonu exeku-
torského práva soukromníky.
Stát zde jednu ze svých pravomocí
– výkon práva – přenesl na sou-
kromé osoby – soukromé exeku-
tory, což by samo o sobě nebylo
nikterak věcí na závadu, pokud by
ovšem nedošlo k deformaci vý-
konu tohoto práva, která je pro
občany nesnesitelná. Každý má
povinnost platit své dluhy, ale
i dlužníci mají svá práva a výkon
státní moci je třeba vykonávat sice
efektivně, ale způsobem zbytečně
nezasahujícím i do práv jiných ob-
čanů. Soukromí exekutoři musí

mít v budoucnu postavení „soud-
ních komisařů“, obdobně jako je
tomu u notářů, pokud projedná-
vají dědictví. 

Stejným problémem jako korupce
je v současné politice a fungování
nejen českého státu problém ne-
rovnosti občanů. Chybí nám však
v současné době stav, kdy lidé ne-
jsou demoralizováni křiklavými,
nikterak zaslouženými a zcela ne-
poměrnými zisky a výhodami jed-
něch, bez možnosti si zlepšovat
svůj vlastní život a život své rodiny.
Bez takové rovnosti ve společ-
nosti nemají lidská práva žádný
smysl. Omezení všeho, co naru-
šuje nerovnost ve společnosti,
není „trestem bohatým za úspěch“,
jak se nám někteří snaží nemluvit.
Jde o přirozenou ochranu společ-
nosti před chaosem a činy zoufa-
lých lidí, kteří si to již nechtějí
nechat líbit. Padesátiprocentní
zdanění všech příjmů, které přesa-
hují 100 000 Kč, považuji v dnešní
naší situaci za zcela přiměřené. 

Protestní hnutí obyčejných lidí
takřka po celém světě (Ocuppy
apod.) svědčí o tom, že lidé si ne-
chtějí nechat líbit stále menší mož-
nosti, jak ovlivnit nejen svůj vlastní
život, ale fungování společnosti
a státu, ve kterém žijí. Zdá se, že
současná podoba zastupitelské
demokracie jim plnohodnotnou
účast na politickém životě státu
neumožňuje. Je proto nezbytné
podpořit všechny formy občanské
společnosti, účast a reálný vliv lidí
na fungování státu. Lidé musí mít
i nadále možnost ovlivňovat
život ve svých obcích a ve státě
nejen při volbách, ale při každém
zamýšleném kroku, který se do-
tkne jejich života. Omezení tohoto
vlivu nesmíme dopustit! O tom,
jak si v Praze počínají developeři
za současného nejen přihlížení,

ale dokonce protizákonné spolu-
práce i volených zastupitelů, by
každý Pražan mohl sdělovat své
vlastní zkušenosti. 

Obyčejní lidé mají v posledních
měsících nejen stále méně mož-
ností, jak ovlivnit svůj život, ale je
jim přiznáváno stále méně práv
a především práv sociálních.
Právo na spokojený život ve
stáří, které uznávaly generace na-
šich rodičů a prarodičů, je pro sou-
časnou vládní koalici něco, co není
třeba respektovat a může být obě-
továno jejich ekonomickým expe-
rimentům, které nikde jinde
nefungují. Právo na přiměřené
a dostupné bydlení je nahrazo-
váno tvrzením, že každý se má po-
starat sám o sebe. Právo na práci,
resp. právo na slušnou ži-
votní úroveň, je přiznáno
jen bohatým.   

Jedním z důležitých
úkolů nejen zákono-
dárných sborů, ale celé
politické reprezentace
bude obnovení dů-
věry našich občanů
v tyto zákono-
d á r n é
s b o r y

a obecně v politiku a politiky. Od-
mítání a kritika dnešní politiky
nesmí vést v odmítnutí politiky
vůbec. Svobodně zvolené zákono-
dárné sbory jsou, resp. měly by
být, základními kameny fungování
demokracie. Není-li tomu tak, po-
kusme se o změnu! 

Zákonodárná činnost je hlavním
úkolem člena zákonodárného
sboru, ale nikoliv úkolem jediným.
Senátor se sice nemůže přímo po-
dílet na zvelebování a životě
svého volebního obvodu, ale vý-
znamně se může podílet na řešení
problémů lidí ve volebním ob-
vodu. Mám s tím velkou zkuše-
nost z práce poslance. Pokud se
ústavní činitel ve věci občana ob-
rátí na státní orgán, orgán samo-

správy, na zaměstnavatele
nebo jakoukoliv jinou

instituci, má to větší vý-
znam, než pokud je
občan se svými prob-
lémy sám, často proti
právníkům instituce.

Senátor by měl být
profesionál, který

ochraně práv lidí vě-
nuje veškerý svůj

čas. 

Politický program
Často se u nás hovoří o tom, že jsme právní stát. V právním státě ovšem musí být zaručen přístup občanů k právu, rovnost před zá-
konem a vymahatelnost práva. Spokojeni u nás rozhodně být nemůžeme. Formální rovnost před zákonem a běžné fungování jus-
tice ve státě již nemůže stačit. Musíme zajistit přístup k právu, který nebude znemožňován nebo ztížen vysokými soudními
poplatky nebo nemožností dosáhnout na drahou odbornou právní pomoc. To je jedním z nedostatků našeho současného práva.
Jedním z dalších vážných problémů českého státu, významně ovlivňujících život řady občanů, je malá vymahatelnost práva u nás,
stejně tak jako nalézání práva v reálném čase. I spravedlivý rozsudek vynesený po mnoha měsících nebo letech, a který je jen
cárem papíru, nemá pro nikoho žádný smysl. To musíme změnit! Nejen nezávislá, jak často slyšíme, ale především spravedlivá jus-
tice je podmínkou skutečného právního státu.

www.cssd.cz
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Senát se díky většině ČSSD v posledních letech stal pojistkou proti nej-
větším přehmatům, které do zákonů prosazuje pravicová koalice. ČSSD
se tak podařilo napravit řadu vládních chyb. Přestože to vypadá, že pra-
vicová koalice v Poslanecké sněmovně většinou přehlasuje senátní za-
mítnutí, jednotlivé připomínky senátorů se v zákonech velmi často
projevují. Zásluhou Senátu se podařilo prosadit řadu důležitých zá-
konů chránících práva občanů, ústavnost země a demokracii. Zřejmě
nejviditelnějším důsledkem senátorských iniciativ je přímá volba pre-
zidenta republiky.

Senát se kromě toho ostře postavil například proti zvýšení DPH, zpo-
platnění nadstandardní péče, poplatkům za pobyt v nemocnici, ome-

zení podpory stavebního spoření, likvidaci sociální péče, omezování
práv občanů. Prosadil mimo jiné zmírnění opatření namířených proti
důchodcům, prosazoval přísnou regulaci hazardu, zasazuje se o ome-
zení bezmezné nadvlády exekutorů.

Senát hájí, více než Poslanecká sněmovna, zájmy regionů, zejména
venkova, který brání proti diskriminaci (z hlediska dotací, vybavenosti,
mezd, veřejných služeb). Žádný jiný ústavní orgán není v tak úzkém
a častém kontaktu s občanskou společností – se zástupci protestních
sdružení, občanských iniciativ, petičních výborů apod. Problémy, na
něž občané upozorňují, Senát pomáhá nejen zviditelnit, ale především
přispívá k jejich nápravě formou legislativních návrhů.

Oranžový Senát zastavil další zdražování a církevní restituce

Kraje v celé řadě oblastí suplují
nedostatečnou činnost vlády.
Řeší problémy spojené s neza-
městnaností a vytvářením no-
vých pracovních míst. Snaží se
rovněž uhájit dostupnou a kva-
litní zdravotní péči v krajských
nemocnicích a bezproblémové
fungování veřejných služeb
s důrazem na sociální péči a bez-
pečnost obyvatel.
Velký rozsah a vysokou kvalitu
veřejných služeb zajišťují kraje
vedené ČSSD navzdory klesají-
cím příjmům z daní, snižujícím
se dotacím a škrtům pravico-
vých vlád. Zadluženost krajů se
i v těchto podmínkách v roce
2011 dokonce snížila. Ze všech
krajů stoupl dluh značným způ-
sobem jen v Praze, které vládne
ODS. Její dluh v současnosti do-

sahuje 25 miliard korun, zatímco
celkové zadlužení zbylých krajů
je necelých 15 miliard. Přitom
značnou část z těchto dluhů
kraje zdědily po předchozích
pravicových hejtmanech. Je
proto více než jasné, jak by vy-
padalo hospodaření krajů,
pokud by se vrátily pod správu
pravice. 
Sociálně demokratickým kraj-
ským vládám se daří hledat nové
cesty podpory růstu ekonomiky,
životní úrovně lidí a vzniku no-
vých pracovních míst, dotují
zdravotní péči, sociální služby,
školství nebo bezpečnost. Bez
značného přispění krajů by tyto
služby přestaly fungovat. 
Kraje intenzivně rozvíjejí spolu-
práci se soukromými investory,
kteří podporují místní podniky,

pomáhají s hledáním nových
trhů a s vytvářením exportních
příležitostí českých zaměstnava-
telů. Kraje musely zvýšit výdaje
na sociální služby, konkrétně
z jedné miliardy korun v roce
2007 na 2,9 miliardy v roce 2011.
I přes třetinový pokles dotací na
tyto služby od ministerstva
práce a sociálních věcí se díky
tomu zajištění těchto služeb
zlepšilo. Kraje optimalizují vý-
daje na školství a dělají vše pro
záchranu menších místních škol,
které chce vláda zrušit. Zmírňují
dopady vládních škrtů v oblasti
bezpečnosti, zejména v rámci in-
tegrovaného záchranného sy-
stému, hasičské záchranné
služby a Policie ČR, protože by
jinak tyto složky nemohly v do-
statečné míře vůbec fungovat. 

Téměř o 30 % stouply investice
krajů do dopravy a dopravní in-
frastruktury. A to i přesto, že
kraje, které spravují téměř 85 %
všech silnic na území České re-
publiky, mají méně prostředků
na jejich rekonstrukci než vládní
instituce.
Součástí volby občanů České re-
publiky v krajských volbách
proto bude rozhodnutí o tom,
zda od krajů očekávají i nadále
poskytování veřejných služeb,
nebo naopak preferují snahu
centrální vlády veřejné služby
omezovat a privatizovat, aniž by
se hledaly zdroje jinde. V součas-
nosti jsou to totiž právě kraje,
které investují, udržují chod
státu a úspěšně čerpají peníze
z evropských fondů.

Kraje kompenzují neschopnost vlády

1) Zachováme dostupnou státní zdravotní péči,  zabráníme 
privatizaci či pronájmu krajských nemocnic. 

2) Udržíme a zlepšíme systém sociálních služeb pro seniory
a zdravotně postižené. 

3) Využijeme evropské peníze pro další rozvoj krajů.  

4) Zachováme regionální školství, podpoříme učňovské obory.

5) Vytvoříme nová pracovní místa, podpoříme investory i velké
zaměstnavatele.

6) Budeme kraje efektivně spravovat a snižovat zadlužení z dob
hejtmanů ODS. 

7) Bezpečnost bude naší prioritou, budeme se bránit snižování
výdajů na policii a hasiče. 

8) Opravíme stávající a vybudujeme nové krajské silnice pomocí
evropských dotací.

9) Zachováme dostupnou veřejnou dopravu, propojíme 
integrované dopravní systémy v jednotlivých krajích.

10) Podpoříme výstavbu sociálních bytů pro
seniory a startovacích bytů pro mladé rodiny.

10 kroků ČSSD  po vítězných 
krajských volbách:

Jak Kalousek a Nečas 
podvedli občany ČR:
l ODS a TOP 09 slibovaly, že zastaví zadlužování státu. Místo toho

se veřejný dluh zvýšil z 28 % hrubého domácího produktu
(HDP) v roce 2006 na 41 % HDP v roce 2012. Státní dluh se za 
6 let vlády pravice zdvojnásobil z 0,8 bilionu korun na 1,6 bili-
onu v roce 2012.

l ODS a TOP 09 tvrdily, že nebudou zvyšovat daně. Místo toho
zvýšily daň z přidané hodnoty (DPH) na potraviny, léky, knihy
a další citlivé položky z 5 % (2006) na 14 % (2012)!

l ODS a TOP 09 slibovaly, že jejich reformy nastartují ekonomiku
a zlepší život občanů. Místo toho je naše země v recesi, reálné
mzdy lidí klesají a poprvé od roku 1993 se meziročně snížil
i čistý příjem domácností na hlavu.

l ODS a TOP 09 tvrdily, že se reformy nedotknou stávajících dů-
chodců. Místo toho od 1. 1. 2013 snižují tempo valorizace penzí
a krátí penzistům podporu na bydlení. Jen v roce 2013 tak dů-
chodci přijdou o 9,5 miliardy korun.



Sociální demokracie se dlouho-
době zasazuje o přijetí přísných
pravidel regulujících exekuce.
Pravicoví ministři spravedlnosti
umožňovali řadu let soukromým
exekutorům inkasovat pohád-
kové zisky, aniž by zasáhli proti
nepřijatelnému kořistnickému
chování celé řady z nich. Nepřija-
telné praktiky některých exeku-
torů přispívají k nárůstu
bezdomovectví, sociálního vy-
loučení a kriminality.   

Sociální demokraté mají vlastní
plán na zkrocení vymahačů po-
hledávek, který obsahuje soubor
šesti legislativních návrhů. Ty
mají občany ochránit před jejich
dosavadními praktikami a od-

stranit alespoň největší důsledky
nečinnosti vlády. Chceme napří-
klad zabránit tomu, aby právě ná-
klady vymáhání enormně
nezvyšovaly celkové pohledávky
za dlužníky a nestahovaly je stále
hlouběji do dluhové pasti.

Potřebujeme vládu, která nedo-
volí, aby se občané stávali
oběťmi novodobých lichvářů,
aby byli nespravedlivě ožebračo-
váni exekutory. Zasadíme se o vy-
tvoření nové koncepce v exeku-
torské oblasti a posílení vlivu
státu nad oblastí činnosti exeku-
torů.

Rychlostí záplavy stoupá v zemi
počet zoufalých dlužníků, kteří se

dostávají do neřešitelných exis-
tenčních potíží. Stále více občanů
denně na vlastní kůži pociťuje

účinky soudní exekuce a práce
exekutorů, jejichž počínání je při-
tom někdy zcela svévolné.

Exekuční soudy loni nařídily 
936 tisíc exekucí,  o 234 tisíc více
než v roce 2010 a o 175 tisíc více
než v roce 2009. Nárůst počtu
exekucí je mimo jiné důsledkem

ekonomické krize a finanční vy-
čerpaností dlužníků, proti nimž
je mnohdy nařízeno vícero exe-
kucí. V roce 2011 stoupl také
počet nařízených dražeb. Za-
tímco v roce 2010 jich bylo 
10 600, loni to bylo 16 100,
z toho v 11 700 případech šlo
o dražby nemovitostí.

Je nepochybné, že své dluhy mu-
síme všichni platit. Každý dlužník
však musí být prokazatelně vy-
zván k úhradě. Samotná exekuce
by měla být až tou poslední in-
stancí na cestě k vymožení dluhu.
Poplatky za exekuci musí  záviset
na výši dluhu, a nikoliv na vůli
a potřebách exekutorů.

Dohled nad exekutory      ochrana před lichvou a šikanou
ČSSD chce snížit neúměrně vysoké odměny exekutorů a napravit chyby současného zákona z dílny
pravicových vlád.

Více hasičů        méně ztrát na lidských životech,  
a policistů zdraví a majetku
ČSSD si je vědoma toho, že stát musí šetřit, ale úspory se musí hledat
tam, kde to neohrožuje lidské životy. Škrty v policii a dalších bezpeč-
nostních složkách musí být uvážené, musí umožnit služby pro občany.
Důležitá je například spolupráce s Městskou policií a nasazení Policie
ČR tam, kde je největší riziko kriminality. Cestou je zlepšení součinnosti
všech bezpečnostních složek a odstranění duplicit.
ČSSD považuje další škrty v rozpočtech ministerstva vnitra za ohrožo-
vání bezpečnosti občanů České republiky. Součástí bezpečnostní po-
litiky státu musí být zlepšení podmínek pro práci policistů i hasičů.
A jednou z nich je ukončení snižování mezd v oblasti bezpečnostních
složek a s tím spojeného ukončení personálního rozkladu policejního
i hasičského sboru.

Platnost jednoduchých rovnic současné pravicová vláda naprosto
ignoruje. Jinak by nemohla hledat úspory ve státním rozpočtu pro-
pouštěním hasičů a policistů. Pokud nezastavíme její plány, pak
v České republice klesne počet policistů ze 47 tisíc (v roce 2006) na 
30 tisíc (v roce 2014). Není složité si domyslet dopady takové destrukce
policejních sborů. Už nyní se úbytek strážců pořádku projevuje rostou-
cím počtem krádeží a násilných trestných činů. 

Podobná situace je také u hasičů. Pokud se naplní černý scénář, pak
rozpočet hasičů vláda seškrtá v letech 2013–2014 o 42 procent oproti
roku 2010. Počty profesionálů se za stejnou dobu sníží z více než devíti
tisíc na šest tisíc. Tedy o třetinu, podobně jako u policistů. Doba do-
jezdu na místo požáru či katastrofy by se tak mohla prodloužit ze stá-
vajících deseti minut na přibližně dvacet až třicet minut. 
Včasný zásah hasičských jednotek může zachránit nejen majetek, ale
především mnohé lidské životy a zdraví.

Prioritou pro ČSSD je boj s finanční a daňovou kriminalitou a zvyšující
se korupcí, považujeme za nezbytné vytvoření speciálního útvaru. Ma-
jetek, u něhož není prokázán legální původ, by měl být zdaněn sazbou
76 procent. Především je ale nutné zastavit personální rozklad a od-
bornou destrukci bezpečnostních sborů, například neustálými reorga-

nizacemi. Také proto se ČSSD staví za systémové kroky v personální
oblasti a organizační struktuře.

U Hasičského záchranného sboru považujeme za prioritu vytvoření
fondu, do něhož budou přispívat komerční pojišťovny, podobně jako
je tomu v některých dalších evropských zemích. Z tohoto fondu bude
financován například nákup techniky. Chceme rovněž podporovat
dobrovolné hasiče formou daňové úlevy pro zaměstnavatele.

 
 
  

  

 
 
  

  

„ČSSD prosazuje větší
ochranu občanů

a přísnější pravidla
exekucí!“



ČSSD prosazuje zachování sítě krajských nemocnic.
Tvrdě odmítá další privatizaci zdravotnických zařízení.
Za základ zdravotnické soustavy považujeme síť ne-
mocnic, které budou pod kontrolou veřejné správy.
Nemocnice budou zajišťovat veškerou základní péči
pro svůj region. Měly by být neziskovými organiza-
cemi poskytujícími stanovené zdravotnické služby. Za-
jištění financí na provoz je povinností veřejné správy
prostřednictvím systému zdravotního pojištění. Každý
okres by měl mít alespoň jednu veřejnou neziskovou
nemocnici, která bude sloužit jako odborné referenční
pracoviště pro soukromá ambulantní i lůžková zaří-
zení. Nad touto základní sítí chceme mít síť nezisko-
vých fakultních nemocnic. Síť soukromých ambulancí
či doplňkovou síť soukromých nemocnic nechceme
výrazně měnit. Chceme však finančně zvýšit motivaci praktických
lékařů, aby se o své registrované pacienty starali delší dobu a více
se angažovali v zajištění základní přednemocniční 24hodinové péče.
Nečasova vláda chce rušit či snižovat kapacity krajských nemocnic,
což omezí dostupnost zdravotní péče a může ohrozit lidské životy. 
Mnoho let dochází díky politice pravicové vlády k postupné erozi sítě

zdravotnických zařízení. Nemocnice, polikliniky, ale
například i ústavy pro dlouhodobě nemocné jsou
chaoticky privatizovány a dokonce likvidovány. Na-
příklad mnohá zdravotnická zařízení ve Středočes-
kém kraji, které bývalý hejtman ODS Petr Bendl
nechal převést do soukromých rukou, mají vážné
existenční problémy. Finanční problémy zdravotnic-
kých zařízení se snaží pravicová vláda řešit omeze-
ním počtu akutních lůžek či dokonce rušením celých
oddělení a v některých případech i snahou o zrušení
celých nemocnic. Ministr Heger ruku v ruce s pravi-
covým vedením VZP hodlá pod rouškou restruktu-
ralizace lůžkové péče zlikvidovat v řadě míst
zdravotnická zařízení a omezit dostupnost zdravotní
péče.

ČSSD je pro důchody pod kon-
trolou státu a proti privatizaci
důchodového systému. Stát
musí zůstat jeho garantem, musí
zajistit občanům důstojné stáří.
Prosazujeme omezení nebo zru-
šení druhého důchodového pi-
líře, tedy povinného spoření do
soukromých fondů. Dlouhodobé
vyváženosti systému lze dosáh-
nout i úpravou jeho parametrů. 
Zasazujeme se o to, aby s růstem
cen rostly i penze. Pro omezení
valorizace důchodů hlasovalo
13. 6. 2012 v Poslanecké sně-
movně 95 poslanců ODS, TOP 09,
VV a nezařazených. Všichni pří-
tomní poslanci ČSSD hlasovali
proti! 
Nynější pravicová vláda nepřine-
sla českým důchodcům nic dob-
rého. Ministři zpomalují va-
lorizaci penzí a tím řadu penzistů
dostávají do sociální pasti. Dů-
chodci, kteří celý život poctivě
pracovali, tak ztrácejí šanci na
důstojný život: zdražují se léky,
potraviny, lékařská péče, ener-
gie, zvyšují se nájmy, dodávky
tepla, vodné, stočné a další soci-
álně citlivé položky.  Zmrazením
valorizace důchodů porušila
ODS své vlastní předvolební
sliby o zachování státem garan-
tovaného zvyšování důchodu.
Navíc vláda navázala na politiku
předchozích pravicových kabi-
netů a plánuje zprivatizovat dů-
chody ve prospěch soukromých

penzijních fondů. Zavedení tak-
zvaného druhého důchodového

pilíře vyvede miliardy korun do
institucí, které nebudou pod
státní garancí, a občané tudíž
o prostředky vložené do těchto
fondů mohou přijít.

Odmítáme stav, kdy se kupní síla
důchodců postupně snižuje. Stát
se nemůže zříci odpovědnosti za
důchodce a podle ČSSD je třeba
hledat zdroje ke zvyšování dů-
chodů jinde než v privatizaci sy-
stému. Řešením je například

odstranění současného zastropo-
vání příjmů penzijního účtu, kde
příjmy do sociálního pojištění se
platí pouze do čtyřnásobku prů-
měrné mzdy. Jednoznačně
chceme odložit či nejlépe zrušit
zavedení druhého pilíře penzijní
reformy a tu kompletně přepraco-
vat. ČSSD dlouhodobě prosazuje
progresivní zdanění příjmů, vyšší
zdanění hazardu, vyšší majetkové
daně a vysoké zdanění majetku
s neprokázaným původem. 

Jistota, že bude na penze      důchody pod kontrolou státu

Chceme  zachovat síť krajských nemocnic 

PŘIJĎTE VOLIT KRAJSKÉ ZASTUPITELE A SENÁTORY, 12. -- 13. ŘÍJNA 2012

 
 
  

  Spravedlivý důchodový 
systém podle ČSSD:
l S růstem cen musí růst i penze!

Jsme proti poklesu reálných
důchodů a zmrazení valori-
zace penzí.

l Důchody musí být pod kon-
trolou státu, jsme proti priva-
tizaci penzí!

5  priorit ČSSD ve zdravotnictví:
l Udržet dostupnost a kvalitu

zdravotní péče.
l Zastavit privatizaci krajských

nemocnic a udržet systém ne-
ziskových veřejných nemocnic. 

l Zastavit překotné rušení akut-
ních lůžek.

l Zajistit veřejnou kontrolu nad
hospodařením a kvalitou zdra-
votní péče.

l Urychlit modernizaci nemoc-
nic a zvýšit komfort pacientů.



V příštím roce nás všechny čeká přelomová událost v novodobé historii
našeho státu, přímá volba českého prezidenta. Lidé budou mít poprvé
možnost sami si zvolit svého nejvyššího představitele a dát mu tím přímý
mandát k tomu, aby hájil jejich zájmy. Skutečnost, že mne Česká strana
sociálně demokratická nominovala jako svého kandidáta, je pro mne zá-
roveň závazkem i příležitostí otevřeně hovořit o tom, co mne pálí jako
politika i jako občana. Mnoho lidí se mne ptá, zdali si na tento post ne-
připadám příliš mladý. Podle mne však nezáleží na věku samotném,
nýbrž na zkušenostech, které člověk nasbíral, a na odvaze a energii, se
kterou pak tyto zkušenosti zúročí. 

Já vám mohu slíbit, že bych jako prezident svých zkušeností využíval vý-
hradně ve prospěch všech občanů této země. Uvědomuji si totiž, že
mandát získaný přímo od voličů s sebou nese obrovskou odpovědnost.
Nikdy bych proto nepodlehl nátlaku zájmových skupin, které se neustále
snaží ovlivňovat politické procesy v naší zemi ve svůj prospěch. Že jsem
toho schopen, jsem ostatně prokázal několikrát již v nedávné minulosti.
Nikdy bych se také nezpronevěřil svým zásadám, s nimiž před vás ja-
kožto kandidát předstupuji. Věřím především, že každý člověk má právo
na to, žít v rovných a spravedlivých podmínkách. Cítím zároveň, že dů-
věra lidí v to, že je náš stát schopen tyto podmínky všem svým občanům

bez výjimky zaručit, se pomalu vytrácí. Na jedné straně se nám tu ne-
ustále rozrůstají klientelistické sítě, které okrádají stát o ohromné peníze
a zároveň zajišťují svým členům téměř beztrestnost před zákonem i v pří-
padě, že se jejich případ dostane před soud. Na
straně druhé stojí obyčejní, slušní lidé, na které
s velkou tvrdostí dopadají úsporná opatření
státu a zároveň jsou nemilosrdně trestáni zá-
konem v případě sebemenšího provinění, jako
se děje například v případě nepřiměřeně tvr-
dých exekucí. Oprávněný pocit nespravedl-
nosti, který se kvůli tomu ve společnosti šíří,
považuji za jeden z největších problémů dneška. 

Stát musí znovu v lidech vzbudit pocit, že stojí
na jejich straně, a jistotu, že jsou si před
zákonem všichni rovni a že je všem
měřeno stejným metrem. Jako prezi-
dent bych se tak ze všech sil snažil za-
sadit o to, aby byl náš stát opět
vnímán jako stát spravedlivý a soli-
dární, aby každý z nás opět mohl být
hrdý na to, že je občanem České re-
publiky. Děkuji za vaši podporu,

Jiří Dienstbier, 
kandidát ČSSD na prezidenta ČR

Jiřího Dienstbiera můžete podpořit podpisem petice,
kterou najdete na www.dienstbier2013.cz nebo 
v kancelářích okresních organizací ČSSD.

Prezidentský kandidát ČSSD se představuje

ČSSD odmítá zdražování, které po-
stihuje především nízkopříjmové
skupiny občanů, seniory a rodiny
s dětmi. Protože zbrzdí spotřebu
a zpomalí hospodářský růst. Navíc
přinese nespravedlnost v rozložení
daňového břemene. Na úlevách
a výjimkách vydělávají jen firmy
a vyšší příjmové skupiny. 
Hospodaření pravicových vlád se
dlouhodobě opírá o berličku zvy-
šování sazeb daně z přidané hod-
noty (DPH), mimo jiné na
potraviny, léky, knihy, bydlení, jíz-
denky, dodávky tepla, vodné
a stočné a další sociálně citlivé po-
ložky. Od roku 2006 narostla DPH
z původních 5 % na 14 %! Letos by
se měly zvýšit obě sazby o jeden

procentní bod (15 a 21 procent)
a od 1. ledna 2013 se sjednotit na
17,5 procent. Za poslední čtyři roky
vlády pravice se tak dolní sazba
více než ztrojnásobila. Ministerstvo

financí krok odůvodňuje naplně-
ním státní kasy, což se však nedaří.
I přes rostoucí sazby se na DPH vy-
bírá rok od roku méně.
Lidé nakupují v zahraničí, kde zůs-
tává nižší sazba DPH na 10 procen-
tech. 
Poslanci ČSSD proto hlasovali v čer-
venci v Poslanecké sněmovně proti
zvýšení sazeb DPH. Opatření bohu-
žel nakonec prosadili 95 hlasy po-
slanci ODS, TOP 09 a přeběhlíci

z VV. Oranžový Senát však návrh
vrátil a poté zvýšení DPH otřáslo
Nečasovou vládou, protože jej na-
poprvé Poslanecká sněmovna ne-
schválila.
Naše strana nepřestane proti asoci-
álním krokům vlády bojovat. Hle-
dat zdroje je nutné jinde –
v progresivním zdanění příjmů,
vyšším zdanění hazardu, vyšších
majetkových daních nebo vyso-
kém zdanění majetku s neprokáza-

ným původem. Státní kase by  po-
mohlo zrušení možnosti vracet
DPH u luxusních automobilů, které
jsou většinou používány pro sou-
kromé účely.
A když už bude nutné zvyšovat
DPH, tak jen u základní sazby 
o 1–2 %. Současná snížená sazba
daně by měla být zachována či do-
konce snížena. Pokud to rozpoč-
tová situace dovolí, ČSSD vrátí
spodní sazbu DPH na 10 procent.

Chceme nižší DPH pro potraviny a léky, nechceme další
zdražování

„Chceme dostupné
ceny potravin, léků,

zdravotnických pomů-
cek i knih!“



I náš Ústavní soud v jednom ze svých nálezů konstatoval, že i když
právo na bydlení není výslovně uvedeno v Listině práv a svobod,
která je součástí Ústavy, nemění nic tato skutečnost na tom, že právo
na bydlení je právo, k jehož respektování je Česká republika vázána
řadou mezinárodních dohod, které mají přednost před naším vnit-
rostátním právem. Tak např. bod 31 Evropské sociální charty stanoví,
že: „Každý má právo na bydlení.“… Ve své právnické i poslanecké
práci jsem vždy velmi usiloval o pochopení této skutečnosti a o to,
aby to také bylo náležitě vyjádřeno v našich zákonech a respekto-
váno politiky na všech úrovních. Ochranu nájemníků před vystěho-
váním z bytů bez patřičného a zákonného důvodu a bez

rozhodování soudu, tedy ochranu před svévolí pronajímatelů, se
nám podařilo prosadit, přes velký odpor majitelů domů, i do nového
občanského zákoníku. I když koncem tohoto roku končí zákonná re-
gulace nájemného, neznamená to, že by majitel domu mohl poža-
dovat cokoliv. Pokud nedojde k dohodě, bude, opět naším
přičiněním, o výši nájemného rozhodovat soud a přihlížet k tomu,
zda požadované nájemné je obvyklé. Hodlám v zákonodárném
sboru situaci v bydlení dále sledovat a domáhat se legislativních
opatření, pokud by se situace v bydlení ještě více komplikovala
a bydlení se stávalo pro značnou část občanů již nedostupným.

PŘIJĎTE VOLIT KRAJSKÉ ZASTUPITELE A SENÁTORY, 12. -- 13. ŘÍJNA 2012

Právo na bydlení je sociální právo!

Nepatřím k těm, kteří slibují, co vše pro voliče udělají, až budou
zvoleni. Dělám to již nyní. Jsem zvyklý, že mne lidé běžně oslovují
na ulici i v hromadných prostředcích hlavně ohledně problematiky
bydlení, ale v poslední době i s otázkami na fungování zákonodár-
ných sborů, korupci i se starostmi o to, jak ČSSD bude napravovat
spoušť, která zde zbude po současné vládě. V tom se setkání s voliči
ve volební kampani od jiných dní nijak nelišila. V Praze se ovšem blíží
doba, kdy skončí zákonná regulace nájemného, a o výši nájemného
budou rozhodovat soudy, pokud nedojde k dohodě mezi nájemcem

a pronajímatelem. Mnoho lidí, zejména seniorů, se toho, a bohužel
právem, obává. Lidé se však musí naučit bojovat o svá práva!
Chápu, že pro mnoho lidí, zejména seniorů, je představa soudního
jednání obtížně přijatelná, ale snažil jsem se je uklidnit: soudů není
třeba se obávat, ani účast u případného soudního jednání není
nutná. Jen se nebát, nepodepisovat vše, co majitel domu předloží,
a obracet se na ty, kteří mohou pomoci. Chránit právo na bydlení
bude jedním z úkolů zákonodárných sborů v příštích letech.

Setkání s voliči

Návrh nového občanského zákoníku přináší nájemcům bytů i pronají-
matelům nová práva a povinnosti a současně  jim přináší větší právní jis-
totu. Zásadní změny  oproti dosavadním právním předpisům jsou tyto:     

1. Nájemné se určuje jako místně obvyklé s tím, že  pronajímatel může
požádat o zvýšení 1x za 12 měsíců, pokud celková částka za 3 roky ne-
zvýší nájemné o více než 20 %.

2. Nájemce může bez souhlasu pronajímatele dát část bytu do pod-
nájmu, pokud sám v bytě bydlí. Pokud chce podnajmout celý byt,
nebo v bytě sám nebydlí, potřebuje písemný souhlas pronajímatele. 

3. Občanský zákoník zavádí termín „zakázaná ujednání“ a stanoví, že se
nepřihlíží k takovým ujednáním, kterým se ukládá nájemci povinnost,
která je zjevně nepřiměřená nebo povinnost platit smluvní pokutu. 

4. Pokud nájemce užívá byt po dobu 3 let v dobré víře, že je nájem po
právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou. 

5. Pokud je dán do nájmu jako byt jiný prostor, který kolaudačním roz-
hodnutím není určen k bydlení, přesto jsou nájemce i pronajímatel
zavázáni ust. zákona stejně, jako by se jednalo o byt. Skutečnost, že
pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci. 

6. Výpověď z nájmu vyžaduje písemnou formu a musí být doručena ná-
jemci, který má právo proti ní podat do 2 měsíců  žalobu, kterou pře-
zkoumá soud.

7. Nezpůsobí-li to zvýšení zatížení domu nebo bytu, může nájemce
v bytě pracovat nebo podnikat. Souhlas pronajímatele není zapotřebí.

8. Výslovně se určuje, že nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nezpů-
sobí-li to pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu nepřimě-
řené potíže. 

Mimo to jsou do nového občanského zákoníku zahrnuta ustanovení,
která mění současná práva a povinnosti, avšak nabývají účinnosti  již 
1. 11. 2012:

1. Pokud nájem bytu přejde na osobu, která žila s nájemcem ve společné
domácnosti, přechází nájem jen na dobu 5 let.

2. V případně dlouhodobé (dvouměsíční nepřítomnosti) je nájemce po-
vinen sdělit pronajímateli osobu, která v případě potřeby umožní pří-
stup do bytu (nejedná se o řešení krajní nouze, která nesnese
odkladu). 

Občanský zákoník v obecných ustanoveních stanoví, že:

1. Jeho ust. mohou být vykládána pouze ve shodě s Listinou práv a po-
vinností, pokud by výklad byl v rozporu s Listinou, byl by neplatný. 

2. Nikdo nesmí těžit z nepoctivého činu.
3. Přirozeným právem člověka je brát se o vlastní štěstí a štěstí rodiny. 

Návrh nového občanského zákoníku  přináší  jistotu práv
a povinností nájemců bytů  

Stanislav Křeček se skuty na návštěvě Muzea III. odboje.



Stanislav Křeček 
Usiluji o zvolení do Senátu, druhé komory Parlamentu České republiky,
a prosím o vaši podporu, o váš hlas. Celý život žiji v obvodu, ve kterém
nyní kandiduji. Bydlím na Vinohradech, chodil jsem zde do školy ve
Slezské a Kladské ulici a na průmyslovku na Chelčického nám. na Žiž-
kově. Právnická fakulta, kterou jsem vystudoval, je ovšem v Praze 1…
Místo vojenské služby jsem dva roky kopal uhlí u „černých baronů“
v Karviné. V sedmdesátých letech jsem musel z politických důvodů ode-
jít z justice, kde jsem krátce působil a mohl jsem se vrátit k právnickému
povolání jako advokát až v r. 1990. Po listopadu 1989 jsem byl koopto-
ván jako poslanec do tehdejší České národní rady. Počátkem devade-
sátých let jsem se podílel na založení Sdružení nájemníků, která nyní
sídlí v Domě odborových svazů na nám. W. Churchilla na Žižkově,
a dlouhá léta jsem byl jeho předsedou. Svoji poslaneckou i advokátní
kancelář, kterou mnozí občané dobře znají, mám na náměstí Míru na
Vinohradech. Rodina si na moji práci i zájem o politiku již dávno
zvykla…

Dobře znám naše zdejší problémy, působil jsem i v komunální politice.
Ale Senát jako zákonodárný sbor má jiné úkoly, než mají lidé na radni-
cích. Mám zkušenosti z práce zákonodárného sboru jako poslanec
a místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR, když při posledních volbách jsem byl zvolen jen vašimi pre-
ferenčními hlasy. Chci své zkušenosti uplatnit i v Senátu. 

Od padesátých let jsem členem (tehdy ilegálního) skautského oddílu,
dnes jsem členem Parlamentního skautského oddílu a nositelem skaut-
ského vyznamenání „Stříbrná Sfinx“.  

Spolu s prací poslance vykonávám i práci advokáta především proto,
abych neztratil kontakt s problematikou justice (což je jeden z váž-
ných problémů nejen některých zákonodárců, ale i fungování našeho
státu) a mohl přímo a efektivně pomáhat obyčejným lidem. Dlouho-
době se zabývám – a to i ve své právnické praxi – ochranou lidských,
zejména sociálních práv, především ochraně přiměřeného bydlení
a bytovým právem, a to i na mezinárodní úrovni, prostřednictvím
mezinárodních kontaktů. Jsem autorem několika publikací a od-
borných článků týkajících se této problematiky. Významně jsem se
podílel na formulaci těch ustanovení v novém občanském záko-
níku, která se týkají právě problematiky nájemního bydlení. Po-
dařilo se dosáhnout mnohem větší ochrany práv bydlících, než je
tomu podle současně platného práva.

Podpora osobností:
Ing. Milan Taraba, předseda Sdru-
žení nájemníků ČR: Stanislav Kře-
ček byl významným spolu-
zakladatelem Sdružení nájemníků
na počátku devadesátých let,
neboť si jako jeden z prvních poli-
tiků uvědomil problémy, které ná-
jemníky v nových právních
poměrech čekají. Dlouhá léta byl
jeho předsedou. Vytvořil naše

první zásady ochrany nájemníků a po celou dobu se po-
dílel na formulaci prvních právních předpisů našeho
nového bytového práva, včetně regulace nájemného.
Jeho podíl na novém občanském zákoníku, který
v mnohém chrání nájemce bytů lépe než dosavadní
právní předpisy, je nepřehlédnutelný. 

Skautský oddíl v Poslanecké sněmovně PČR


