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Fungující a spravedlivý sociální stát 

Programová rezoluce 38. sjezdu ČSSD

Po dlouhých sedmi letech v opozici má ČSSD díky podpoře voličů od ledna loňského roku 
možnost prosazovat politiku levého středu ve vládě. Většinu našich programových představ 
o fungujícím sociálním státě se nám podařilo nejprve vtělit do koaliční smlouvy a posléze 
začít realizovat v podobě konkrétních změn zákonů a každodenní činnosti vlády. Opustili 
jsme chybnou pravicovou politiku plošných škrtů a privatizace funkcí státu a soustředíme se 
na podporu zaměstnanosti, sociální soudržnosti a zvýšení bezpečnosti občanů. ČSSD tak 
důsledně plní volební program, na základě kterého vyhrála volby do Poslanecké sněmovny 
v říjnu 2013. V této sjezdové rezoluci se chceme podívat i do budoucna, na problémy, 
které občané pokládají za naléhavé a které sociální demokracie chce řešit. Respektujeme 
plně koaliční smlouvu a vládní programové prohlášení, a pokud se na některých našich 
cílech nedohodneme se současnými koaličními partnery, budeme je realizovat nejpozději 
po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017.

Hospodářský růst

Rychlé čerpání evropských fondů podpoří hospodářský růst a vznik pracovních míst. Nové 
evropské fondy chceme začít využívat nejpozději v polovině letošního roku. Záleží nám 
na tom, aby se povedlo je použít pro technologickou modernizaci tuzemských firem, výzkum 
a inovace, nové dálnice a opravené silnice, výstavbu startovacích a sociálních bytů a také 
rozšíření kapacit mateřských a základních škol.  

Chceme zvýšit energetickou bezpečnost státu a usilujeme o udržitelnou energetiku a snížení 
energetické a surovinové náročnosti při zachování přiměřených cen energií pro občany i firmy, 
tak aby česká ekonomika byla konkurenceschopná. Velmi zodpovědně přistupujeme k diskuzi 
o budoucí energetické politice ČR, abychom v tomto roce mohli přijmout aktualizovanou 
Státní energetickou koncepci ČR, počítající i s dalším rozvojem našich jaderných elektráren. 

Při sestavování státního rozpočtu na léta 2016 a 2017 chceme pokračovat v krocích, které 
pomohou naší ekonomice a dobrému fungování veřejných služeb. Za prioritu pokládáme 
veřejné výdaje v oblasti vzdělání, vysokých škol a podpory vědy a výzkumu. Podporujeme 
rovněž pokračování stabilizace zdravotnictví formou dalšího navýšení plateb za státní 
pojištěnce. I pro tyto roky se zasadíme o důstojnou valorizaci penzí, zajištění reálného růstu 
platů zaměstnanců veřejného sektoru, dostatečné financování sociálních služeb a rodinnou 
politiku, která bude zohledňovat současné potřeby dětí. 

Budeme podporovat všechny kroky, které posílí transparentnost nakládání s veřejnými 
prostředky a omezí prostor pro korupci, včetně efektivního modelu zveřejňování smluv 
veřejných institucí a posílení pravomocí NKÚ.

Chceme dále omezovat šedou ekonomiku. Proto trváme na rychlém zavedení elektronické 
evidence tržeb a přijetí zákona o prokazování původu majetku tak, aby oba zákony začaly 
platit od začátku roku 2016. Stát musí důrazněji zasáhnout i proti daňovým únikům spojeným 
s prodejem lihovin, vína pocházejícího ze zahraničí a proti černému zaměstnávání.

Je nezbytné pokračovat ve zrychlení výstavby dopravní infrastruktury. Kromě dokončení 
dálničního propojení se všemi sousedními státy a výstavby R35 jako alternativy k D1 pokládáme 
za důležité také propojit po železnici Letiště Václava Havla a centrum Prahy. Započneme 
s přípravou vybudování vysokorychlostní železnice v ČR v souladu s Bílou knihou EU, která 
by nás měla spojit se západní Evropou a rovněž propojit Prahu s Brnem. Požadujeme rovněž 
včasné uskutečnění transparentního výběrového řízení pro provozovatele mýtného systému 
na nové období od roku 2017 tak, aby při něm nebyl nikdo nezvýhodňován.

Cestou ke zrychlení a zefektivnění veřejných investic je sjednocení povolovacího řízení 
pro stavební povolení, územní rozhodnutí a EIA do jednoho procesu. Tuto reformu je nutno 
prosadit do zákonů během roku 2015.

Chceme stimulovat investice do nových technologií a rozvoje lidských zdrojů. Zlepšíme v tomto 
směru podmínky pro podnikatele, zajistíme provázanost přípravy na povolání a potřeb 
ekonomiky s vyvážením ochrany zaměstnanců a podporou sociálního dialogu. Podpoříme 
aktivity Inovačního společenství – spojení akademické sféry, veřejného a soukromého sektoru 
s cílem podpory inovací a vytvoření znalostní společnosti.
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Prosadíme novelu zákona o významné tržní síle tak, aby se zlepšilo postavení našich 
zemědělců. 

Vláda by měla ve své hospodářské a rozpočtové politice pokračovat v přípravách na přijetí 
společné evropské měny v možném termínu kolem roku 2020, tak aby naše země zůstala 
atraktivní pro investice a snížilo se riziko prudkých měnových výkyvů. 

V neposlední řadě chceme lépe využívat nástrojů ekonomické diplomacie s cílem nalézt 
nové příležitosti pro české podnikatele, přilákat zahraniční investory a napomoci k vytvoření 
nových pracovních míst.

Sociální soudržnost

Cílem politiky sociální demokracie je, aby z hospodářského růstu spravedlivě profitovala 
celá společnost, ne jen velké firmy a ti nejbohatší. Proto chceme rozvíjet moderní, efektivní, 
solidární a fungující sociální stát, který jako jediný může dlouhodobě zajistit udržení sociální 
soudržnosti a prostupnosti české společnosti.  

Prosazujeme zpřísnění podmínek pro agenturní zaměstnávání tak, aby nebylo zneužíváno 
jako neférová konkurence zaměstnaneckého poměru. Novela příslušného zákona by měla být 
prosazena ještě během roku 2015.

Pokládáme za spravedlivé, aby byla obnovena výplata nemocenské i v prvních třech dnech 
nemoci. Omezení příjmů v nemoci je zejména pro středně a nízko příjmové skupiny velkým 
problémem, který postihuje celé rodiny.

Ti, kteří pracují, by měli mít vyšší příjmy než lidé, kteří žijí ze sociálních dávek. Pracovat se 
totiž musí vyplatit. I v roce 2016 proto budeme prosazovat výrazné zvýšení minimální mzdy 
tak, aby se do konce volebního období přiblížila 40 % průměrné mzdy. Zvýšení minimální 
mzdy by se mělo tentokrát týkat i osob se zdravotním postižením. Navrhneme reformu 
sociálních dávek s cílem zvýšit motivaci pracovat. 

Trváme na urychleném řešení tíživé situace samoživitelek a samoživitelů, zejména v těch 
případech, kdy se starají o výchovu dětí bez jakékoliv ekonomické pomoci druhého z rodičů. 
Za vhodný nástroj pokládáme zákon o náhradním výživném. 

Budeme aktivně podporovat asistenty pedagogů a speciálních pedagogů v rámci posílení 
inkluze tak, aby mohlo být co nejvíce dětí začleněno do hlavního vzdělávacího proudu.

Navrhneme zastropování věku pro odchod do důchodu. Odmítáme stávající systém, který 
přináší permanentní prodlužování penzijního věku bez jakéhokoliv limitu a reálné šance 
udržet se tak dlouho na trhu práce.  

Zřídíme institut pacientského ombudsmana při ministerstvu zdravotnictví. Chceme 
posílit garanci poskytnutí kvalitní zdravotní péče a vytvořit zpětnou vazbu pro vyloučení 
byrokratických problémů, chyb a případných selhání.

Prosadíme úplný zákaz kouření v restauracích jako výraz ohleduplnosti nejen k návštěvníkům, 
ale také k zaměstnancům těchto zařízení.

Sport se nesmí stát aktivitou jen pro bohaté. Účinnějším zdaněním hazardu chceme už v roce 
2016 posílit financování sportu o 3 miliardy korun ročně. Tyto prostředky podpoří zejména 
mládežnický sport, sport na venkově a sportování ve školách. 

V roce 2015 chceme přijmout zákon o neziskových nemocnicích,aby se nemocnice udržely 
ve veřejných rukou, a v roce 2016 zákon o sociálním bydlení, který otevře cestu k zajištění 
dostupného a důstojného bydlení pro všechny, jejichž právo na bydlení je ohroženo v důsledku 
ekonomických či sociálních problémů. 

Prosadíme teritorialitu exekutorů, která daleko více odpovídá výkonu státní správy. Dluhy se 
musí platit, ale stát musí garantovat ochranu majetku svých občanů. Exekuce nemohou výši 
dluhů znásobovat a musí podléhat přísné regulaci, která zabrání jejich zneužívání.

Trváme na přijetí legislativních opatření proti lichvě a radikální regulaci nebankovních 
peněžních institucí tak, aby nebylo možné zneužívat neznalosti či tíživé situace občanů 
k jejich ožebračování. Všichni poskytovatelé úvěrů musí mít licenci ČNB, černé lichvářské 
půjčky je třeba trestat. 
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Bezpečná budoucnost

Základní zárukou bezpečné a svobodné budoucnosti našich občanů je pevné zakotvení 
naší země ve struktuře EU a NATO. Důležitou podmínkou je rovněž udržení fungujícího 
demokratického systému, který bude schopen všem našim občanům dlouhodobě garantovat 
dodržování základních lidských práv a svobod.

Bezpečnostní rizika jsou v dnešním světě opět na vzestupu. ČSSD je přesvědčena o tom, že jen 
vnitřně silná, jednotná a integrovaná Evropská unie je schopna čelit hrozbám mezinárodního 
terorismu, ekonomickým výkyvům, bezpečnostní nestabilitě v našem bezprostředním okolí či 
nekontrolovaným migračním vlnám. I z hlediska naší bezpečnosti proto dává smysl, abychom 
byli aktivním členem EU a podíleli se na její další integraci. Pro bezpečnost v Evropě je 
důležité zachování míru a respektování mezinárodního práva. Jsme si vědomi závažnosti 
krize na východě Ukrajiny pro budoucnost Evropy a podporujeme její diplomatické řešení.  

Je rovněž důležité, abychom byli připraveni na plnění našich spojeneckých závazků v rámci 
NATO. K tomu by mělo přispět i postupné navyšování výdajů na obranu země, které pravice 
v minulosti bohužel trvale snižovala. Vzhledem k tomu, že roste nebezpečí teroristických aktivit 
v zemích EU, jsme připraveni v zájmu bezpečí našich občanů posílit kapacity bezpečnostních 
služeb a současně zlepšit kontrolu jejich činnosti.

Česká demokracie musí zůstat důvěryhodná, silná a být schopná čelit vlnám populismu či 
nejrůznějším formám extremismu. Je proto důležité, aby nadále vyrůstala ze silné občanské 
společnosti, jejíž součástí jsou i jasně programově definované politické strany. Náš demokratický 
systém se nesmí stát předmětem manipulace ze strany bohatých oligarchů, vlastnících 
a kontrolujících současně firmy, média i politická uskupení. Proto, abychom tu brzy neměli 
jen parodii na demokratický systém, v níž místo politických programů a demokratických stran 
budou spolu o vliv na budoucnost státu soupeřit jen bohaté podnikatelské klany, potřebujeme 
v zákonech jasněji definovat střet zájmů, zpřísnit pravidla pro financování politických stran 
a volebních kampaní a zpřesnit mediální legislativu. Důležitá je rovněž garance ekonomické 
stability, nezávislosti a názorové vyváženosti veřejnoprávních médií. Připravovaná novela 
ústavy by měla potvrdit fakt, že naše země bude i v budoucnu parlamentní demokracií 
a Poslanecká sněmovna bude nadále volena na základě poměrného volebního systému.     

Pokládáme za důležité, aby vláda v oblasti migrační politiky činila taková koncepční 
rozhodnutí, které s ohledem na budoucnost nezhorší bezpečnostní situaci v zemi. Česká 
republika bude i nadále v duchu své humanistické a demokratické tradice připravena pomáhat 
těm, kteří jsou politicky pronásledováni či jsou-li porušována jejich lidská práva. Pokud jde 
o ekonomickou imigraci, přijmeme taková pravidla, abychom ji umožnili ze zemí, které jsou 
nám kulturně a nábožensky blízké.

Rozpočtové škrty a chybné reformy v minulých letech zdecimovaly policii a přispěly k celkovému 
rozpadu schopnosti státu zajistit svým občanům základní bezpečnost. ČSSD již intenzivně 
napravuje tento stav a bude i nadále usilovat o další rozpočtovou i personální stabilizaci 
policie a obnovení fungujícího státu v oblasti bezpečnosti, včetně boje s ekonomickou 
kriminalitou, přísnější regulace obchodu se zbraněmi a municí a zpřesnění pravidel pro 
držení zbraní.    

ČSSD je připravena i nadále v rámci vládní koalice důsledně prosazovat svůj program, 
jednat slušně, poctivě a otevřeně, v souladu s hodnotami svobody, spravedlnosti a solidarity, 
a postupovat odpovědně s ohledem na zájmy naší země a všech jejích občanů. 
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