
Vážené přítelkyně, vážení přátelé, dámy a pánové!

Před osmi lety varovali pravicoví politici před volebním úspěchem ČSSD v krajích, který by prý znamenal rozklad samosprávných 
celků a jejich likvidaci. Po osmi letech krajských vlád s významnou účastí ČSSD je jasné, že kraje hospodaří odpovědně,  
že se podařilo zabránit celé řadě negativních jevů, od privatizace nemocnic, až po nepromyšlené investice do oprav silnic. 
Většina krajů je v přebytku, sociální služby, programy podpory zaměstnání, krajské školství i regionální doprava zažívají 
obrovský pozitivní posun kupředu. 

Česká strana sociálně demokratická má nyní poprvé po osmi letech obrovskou výhodu v podpoře ze strany úspěšné vlády, 
která chce rekordní ekonomický růst a lepší hospodaření státu použít na to, aby změnu k lepšímu pocítili všichni občané 
České republiky. V tomto směru se ČSSD zavazuje ve svém volebním programu pro letošní krajské a senátní volby k pod-
poře všech kroků, které povedou ke zvýšení životní úrovně lidí.

Naše heslo je „Lidé si zaslouží jistoty“ a já jsem přesvědčen, že si zaslouží větší bezpečí, jistotu slušného zaměstnání za  
spravedlivou mzdu, fungující školství, kvalitní veřejné zdravotní služby, zlepšující se dopravní infrastrukturu i fungující veřejnou 
dopravu. Toto vše našim voličům v roce 2016 umíme nabídnout a můžeme se k tomu zavázat.

Za osm let ČSSD v krajských vládách a za dva roky v české vládě jsme jasně dokázali, že ČSSD bude plnit své závazky vůči  
voličům a že námi předkládaný program prospěje každému z nás, celé České republice a že je realizovatelný a reálný. Předem 
vám chci poděkovat za podporu ČSSD v letošních volbách a těším se na osobní setkání při našich cestách za voliči po celé ČR.

Bohuslav Sobotka
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Sociálně demokratická vize 2030
Česká republika za poslední dva roky změnila kurz. Dostali jsme se z ekonomické recese. Díky proinvestiční politice vlády, evropským fondům 
i podpoře exportu naše hospodářství konečně po dlouhých letech zažívá růst. V roce 2015 jsme rostli dvakrát rychleji, než průměrně roste celá 
Evropská unie. Zároveň klesá nezaměstnanost a přibývá pracovních míst. Máme nyní nejnižší nezaměstnanost ze všech 28 zemí EU. Na takový 
výsledek hospodářské politiky je ČSSD opravdu hrdá. Dobrá kondice veřejných financí – s deficitem nejnižším za posledních dvacet let – uka-
zuje, že pravicové doktríny neplatí. Je možné růst a neškrtat. Cílem sociální demokracie je, aby se současný hospodářský úspěch naší země 
projevil co nejvíce v růstu životní úrovně občanů, ve mzdách i důchodech. Prosperita a solidarita musí jít ruku v ruce.

Česká republika má stabilní vládu, která nezatěžuje občany, obce ani kraje nepromyšlenými reformami a škrty. Sociální demokracie ve vládě 
pracuje na splnění svých závazků. Chceme pro naši zemi fungující stát, stabilitu, hospodářskou prosperitu a sociální soudržnost. Proto jsme 
otočili trend nastavený předchozími vládami, který by vedl k postupnému oslabování, úpadku a následné privatizaci veřejného sektoru. Zrušili 
jsme poplatky ve zdravotnictví i druhý pilíř důchodového systému. Úřady práce konečně začaly dělat to, co mají – aktivně pomáhat lidem hle-
dat práci. Posílili jsme investice a tvoříme nová pracovní místa.

Spousta úkolů a odpovědnosti ale leží na krajích. I tam ukázali naši hejtmani, radní a zastupitelé, že sociální demokracie dokáže dobře hos-
podařit s veřejným majetkem. Udrželi jsme a stabilizovali krajské nemocnice. Zachovali jsme dostupnou autobusovou a železniční veřejnou 
dopravu. Díky evropským fondům jsme v krajích opravili zdravotnická zařízení, školy i domovy důchodců, podpořili jsme služby pro seniory  
i pro rodiny, opravili jsme stovky kilometrů silnic pro bezpečnější a pohodlnější dopravu. Pečujeme v krajích o historickou tradici a kulturu, 
desítkám památek jsme dali nový dech. To jsou konkrétní výsledky, se kterými přicházíme před voliče. Naším programem jsou kvalitní a pro 
občana dostupné veřejné služby, jako jsou školství, zdravotnictví, doprava nebo služby pro seniory a zdravotně postižené. Odmítáme návrhy 
na privatizaci veřejných služeb v krajích. Ani kraje nejsou firma. Pouze kontrola kraje nad veřejnými službami je garancí dostupnosti pro lidi, 
rovného a slušného zacházení a také toho, že nebude docházet k podvodům, obcházení pravidel a snaze maximalizovat zisk na úkor občanů. 
Nebo si raději zvolíte neviditelnou ruku trhu?

Naším programem jsou rozumné veřejné investice, které zmodernizují zemi, podpoří hospodářský růst a vytvoří nová pracovní místa. Prospe-
rita totiž nepřijde sama a nepřinese ji lidem ani sebebohatší soukromník, který se vždy může rozhodnout odejít zítra jinam. Nechceme dusit, 
ale naopak podporovat poctivé malé a střední podnikání, které je už tak často pod tlakem velkých hráčů a novodobých oligarchů. Nebo si snad 
raději zvolíte velkopodnikatelské predátory?
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Známe cenu každé vydělané stokoruny, nežijeme ve světě miliardářů. Víme, jak těžké je platit nájem, energie a vyjít s důchodem nebo s nízkou, 
či dokonce minimální mzdou. Víme, že pro lidi, kteří pečují o děti nebo o své blízké, je často zásadní, jestli mají o 100 korun navíc, nebo ne. 
Víme, že pro domácnosti seniorů je rozhodující, zda platí za energie o 100 korun navíc, nebo ne. Záleží nám na tom, aby se veřejnými prostřed-
ky neplýtvalo. Chceme snižovat zbytečnou byrokracii, hledat úspory v provozu krajů i díky novým technologiím a především být spolehliví                  
a transparentní. Nebo si snad raději zvolíte nekompromisní mistry účetních škrtů, které budou nakonec na váš úkor?

Víme, že budoucnost České republiky je v lidech. Naší vizí je společnost, ve které mohou spokojeně fungovat rodiny. Znamená to, že mladí 
musejí mít dostatek prostředků pro založení domácnosti, důstojný příjem pro vytvoření rodiny a výchovu dětí. Rodiče musejí mít čas se svým 
dětem věnovat. Je potřeba rodině víc vyjít vstříc na pracovišti, ale i ve veřejných institucích. Znamená to podporovat firemní školky i dětské 
skupiny, sdílenou péči o děti a snazší návrat po mateřské či rodičovské dovolené do práce. Znamená to také široce dostupný nárok na porod-
né a příspěvky vázané na děti. To nemají být chudinské dávky. Mít rodinu a děti nesmí být společenský hendikep.

Naší vizí je společnost, která se zodpovědně postará o své seniory a nemocné. Znamená to pro ně především důstojné důchody a důstojné 
bydlení – v tom musí platit automatická společenská solidarita. Znamená to udržení dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti  
pacientů. Znamená to také rozvoj kvalitních a dostupných sociálních a zdravotnických služeb, které stáří dokáží proměnit v aktivní fázi lidské-
ho života. Stárnutí je jednou z největších současných společenských výzev, my na něj chceme Českou republiku připravit.

Naší vizí je společnost, jež garantuje rovný přístup ke vzdělání všem a dává šanci prorazit na základě snahy, poctivé práce nebo talentu,  
ne na základě postavení nebo finanční situace rodičů. Největší potenciál pro budoucnost je ve kvalitním veřejném školství. Znamená to re-
staurovat stipendia a cíleně podporovat ambice mladých vzdělávat se doma i v zahraničí. Znamená to podporu vzdělání v perspektivních  
a nových oborech – jako země s nejvyšším podílem průmyslu v Evropě totiž budeme potřebovat lidi schopné inovací a praktického pokroku. 
Jsme přesvědčeni, že Česká republika má obrovský potenciál k inovacím a rozvoji. Znamená to také nerezignovat na univerzální vzdělanostní 
základ a podporovat vzdělávání v každém věku, včetně profesních rekvalifikací.

Naší vizí je společnost, v níž pracovat znamená možnost také slušně žít. Znamená to systémově měnit podmínky na trhu práce – zvyšovat 
počet pracovních míst i jejich kvalitu, soustředit se na investice s vyšší přidanou hodnotou, prolomit dlouho pěstovanou představu, že to 
hlavní, co máme v nabídce pro globální trh, jsou nízké náklady práce. Když roste ekonomika, musejí růst i platy, mzdy a důchody. Pracovat se 
musí vyplatit – nadále proto budeme prosazovat další zvyšování minimální mzdy. Znamená to také nekompromisně bojovat proti černému 
trhu práce a nekalým postupům pracovních agentur. Znamená to platit znovu v době nemoci od jejího počátku. Naší vizí je společnost, v níž 
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si lidé vzájemně důvěřují a v níž se cítí v bezpečí. Znamená to dohled nad tím, zda všichni dodržují stejná pravidla – ať už se to týká daňových 
podvodů, obcházení fair play v podnikání, nebo přístupu úředníků k občanům či veřejným zakázkám. Platit daně v zemi, kde vydělávám, musí 
být normální. Znamená to chránit občany před predátorskými nabízeči půjček a úvěrů nebo před překupníky, známými jako „šmejdi“, a jejich 
nátlakovými praktikami. Znamená to bezpečnost na ulicích a v domovech a jistotu pomoci státu při dopravních nehodách, požárech, živelních 
pohromách nebo jiných katastrofách. Znamená to prevenci všech forem násilí, extrémismu, vydírání a šikany a ochranu před nimi.

Naší vizí je společnost, která si zbytečně neničí prostředí, v němž žije. Jsme přesvědčeni, že ochrana přírody a společenský a hospodářský 
rozvoj nestojí proti sobě. Naše zdroje, stejně jako unikátní přírodu, chceme zachovat i dalším generacím. Znamená to aktivně čelit destruktiv-
ním procesům, které přírodu vyčerpávají a mění, jako je stále významněji pociťované sucho a upadající schopnost půdy hospodařit s vodou. 
Nechceme se pomalu měnit v poušť. Součástí udržování krajiny je ale také zachování zemědělské produkce potravin a podpora venkova.  
Zajímá nás kvalita života na venkově, chceme zabránit jeho vylidňování.

Jako stát jsme obklopeni Evropou ze čtyř světových stran, na tom nic nezměníme. V našich rukách je ale to, jak bude vypadat Evropská unie, 
jejíž jsme součástí. Chceme, aby Evropa zvládla současnou migrační krizi podobně, jako zvládla předtím krizi ekonomickou. Naším receptem 
je soustředit se na příčiny migračních vln a mít vnější hranice EU pod kontrolou. Nejsou potřeba silácká slova, ale účinné činy, a ty zvládne  
Evropa pouze tehdy, když zůstane jednotná. Chceme, aby Evropa uměla čelit teroristickým hrozbám a dokázala je utlumit. Chceme, aby utichly 
konflikty v blízkosti evropských hranic, které vyvolávají četná napětí, jakých jsme po desítky let nebyli svědky. Naší vizí je Evropa bezpečná, 
stabilní a prosperující. Věříme, že naše řešení jsou správná, a proto potřebujeme mít v Evropě větší vliv.

Jsme odhodláni zvládnout bez zbytečné hysterie a paniky i složité časy a nové výzvy. Sociální demokracie se už 140 let dívá dopředu 
a nevzdává se. Jsme volbou pro ty, kteří nechtějí ztrácet čas přešlapováním na místě. Jsme volbou pro ty, kteří nechtějí nepromyšlené skoky 
do neznáma. Jsme volbou pro ty, kteří se nechtějí vzdávat. Jsme tady pro vás.

   Vaše sociální demokracie.
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Největší bohatství 
je vaše zdraví

Kraje jsou tu od toho, aby zajistily kvalitně fungující, časově i místně dostupnou a ekonomicky stabilní síť zdravotních  
a sociálních služeb, která pomůže jednotlivcům i celým rodinám řešit obtížné životní situace. Kraj je zodpovědný za služby, 
které nám pomáhají zvládat klíčové etapy života od narození přes dospívání, od začleňování se do společnosti přes  
smysluplný produktivní věk až po aktivní a důstojné stáří.

Páteří této sítě jsou krajem zřizovaná zdravotnická zařízení a centra sociálních služeb založená na neziskovém principu, která 
musí nadále zůstat pod veřejnou kontrolou – tedy ve vlastnictví krajských samospráv. Jen tak bude možné poskytovat tyto 
služby v odpovídající kvalitě solidárně pro všechny občany bez rozdílu. Už dnes totiž zařízení, kde se angažuje kraj, dokáží 
lépe garantovat stabilní zdravotní služby a zajistit zdravotníkům lepší pracovní podmínky i ohodnocení.

Pouze kraje také mohou garantovat rozsah i dostupnost těchto služeb rovnoměrně po celém regionu. Na krajích se rozhoduje 
o tom, zda se budou prohlubovat rozdíly mezi centry a tzv. periferií. Naším programem je rovnoměrný rozvoj a solidarita,  
integrita území. To je i jedna z podmínek, aby se nestupňoval odliv mladých lidí z menších sídel do velkých měst.

KRAJSKY PROGRAM_NEW.indd   8 20.06.16   19:31



Naše priority:

1Důsledně odmítneme všechny snahy o privatizaci, ja-
kož i dlouhodobé pronájmy krajských zdravotnických 
zařízení a center sociálních služeb. Chceme vysoký 

standard veřejných zdravotních a sociálních služeb; pe-
níze daňových poplatníků na tyto služby nemají téct do 
neprůhledných soukromých kapes.

2Stabilizujeme situaci ve zdravotnictví, zastavíme od-
liv kvalifikovaných a zkušených lidí. Podmínky práce 
v nemocnicích se musejí změnit, přetížené zdravot-

nictví je hazard s lidským zdravím. Navýšíme platy a mzdy 
zdravotním sestrám a lékařům v nemocnicích a zavedeme 
také motivační příspěvky pro mladé a nastupující lékaře.

3Práce ve zdravotnictví musí lidem znovu začít dávat 
smysl, nemůžeme donekonečna stavět jen na lidské 
obětavosti a ochotě pomáhat. Kromě postupné-

ho navyšování platů a mezd podpoříme také spolupráci 
středních zdravotnických škol a nemocnic, abychom měli 
do budoucna dostatek kvalifikovaných zaměstnanců  
a ukončili tak současné problémy s personálním zajištěním.

4Podpoříme spravedlivý mechanismus financování 
krajských nemocnic. Smlouvy zdravotních pojišťo-
ven jsou veřejné, my je využijeme pro důslednou 

kontrolu transparentnosti financování. Úhrady za zdra-
votní péči musejí být srovnatelné.

5Rychlost odborné zdravotní pomoci rozhoduje  
o životě a smrti. Zajistíme, aby v případech vážné-
ho ohrožení byla vždy k dispozici kvalifikovaná od-

borná pomoc, ať už formou kvalitních lékařských služeb 
první pomoci, pohotovostí, nebo urgentních příjmů v ne-
mocnicích.

6Chceme efektivní zdravotnický systém, který je pro 
lidi dostupný bez zbytečných průtahů a zdržování. 
Po vzoru Kraje Vysočina zavedeme systém elektro-

nické výměny dokumentací, elektronické recepty a dal-
ší úspory s využitím elektronizace a dálkového přístupu. 
Tím také umožníme snazší kontrolu a zabráníme plýtvání.

7Cíleně podpoříme působení praktických a dětských 
lékařů i zubařů v menších obcích, aby byla zaručena 
kvalitní zdravotní péče ve všech oblastech.

8Lidskému zdraví nejvíc prospívá, když se nemoci 
dokáže úplně vyhnout. Proto budeme rozvíjet pre-
ventivní programy, které dají každému možnost žít 

zdravým životním stylem, v první řadě dětem a mládeži. 
ní programy, které dají každému možnost žít zdravým ži-
votním stylem, v první řadě dětem a mlád
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Myslíme na rodinu
V České republice se stále více projevuje efekt tzv. sendvičové generace. Lidé v produktivním věku nesou rozhodující  
zodpovědnost za péči o děti i své staré rodiče, zároveň ale potřebují chodit do práce, aby svou rodinu zaopatřili. Sendvičová 
generace čelí potřebě skloubit práci, výchovu i péči. Obzvlášť náročná je situace samoživitelů a samoživitelek nebo těch, kteří 
se starají o zdravotně postižené.

Krajská úroveň je ta, kde se určuje dostupnost a podoba sociálních služeb i fungujícího školství, které rodinám mohou usnad-
nit život. Kraj je garantem transparentního financování sociálních služeb zajišťovaných nevládními neziskovými organizacemi 
podle předem známých podmínek a pravidel. Ve spolupráci s obcemi a městy tím podporuje komunitní plánování sociálních 
služeb, sociální integraci a rozvoj občanské společnosti. Na kraji proto záleží, zda bude ve Vašem okolí k dispozici kvalitní 
podpora pro seniory nebo zdravotně znevýhodněné. 

Stejně tak mají kraje slovo ve vzdělávání, především v tom středoškolském. Jsou garantem toho, že škola, kam chodí vaše 
dospívající děti, je bude připravovat na život a dá jim bezpečný prostor pro osobní růst. Obsah vzdělání musí odpovídat 
moderním nárokům a budoucí situaci na trhu práce. Škola musí otevírat cestu do dospělého života, k dobrému profesnímu  
a pracovnímu uplatnění. Důležitá je tedy především kvalita škol a kvalita lidí, kteří se v nich starají o vaše děti.

Chceme, abyste se jako rodina mohli spolehnout na kvalitní a profesionální veřejné služby, které vám pomůžou skloubit práci 
a péči o své blízké. Na to jsou potřeba dostatečné kapacity, stejně jako profesionální zaměstnanci. V nejbližších letech máme 
unikátní příležitost využít pro modernizaci našich služeb evropské fondy, takovou šanci nesmíme promarnit. Zároveň chceme, 
aby služby podporující rodinu byly ekonomicky dostupné. Proto chceme zabránit jejich privatizaci, která by z nich udělala 
pouhý obchod s lidskými potřebami.
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Naše priority:

1Budeme garantovat dostupnost, dostatečnou kapa-
citu a kvalitu sítě sociálních služeb. Nedovolíme jejich 
privatizaci, která by péči o vaše blízké vyvedla mimo 

veřejnou kontrolu a výrazně ji zdražila. Chceme dát stej-
né možnosti všem pečujícím rodinám.

2 Moderní veřejný systém má mít na prvním místě člo-
věka a jeho potřeby. Proto chceme integrovat dnešní 
roztříštěné systémy zdravotních a sociálních služeb. 

Budeme propojovat pečovatelské služby s domácí 
zdravotní péčí. Zajistíme dostatečné kapacity v domo-
vech pro seniory, včetně tolik potřebných zařízení pro 
péči o staré lidi s demencí. Nechceme, aby byly rodiny  
s nemocnými seniory odkázané jen na soukromá zařízení 
s předraženými platbami. Kraj musí nabídnout vlastní 
dostatečné kapacity. Podpoříme fungování mobilní hos-
picové péče a péči zaměřenou na důstojné umírání. Na-
místo léčeben budeme podporovat stacionární služby, 
díky kterým budou lidé s dlouhodobými zdravotními 
problémy schopni zůstat doma se svými blízkými. To vše 
jsou situace, na které nesmí rodina zůstat sama.

3Sociální služby chceme modernizovat a profilovat 
tak, aby lépe reagovaly na situace, ve kterých se lidé 
a jejich rodiny ocitají. Budeme podporovat vznik 

specializovaných rodinných i mezigeneračních center.

 

4Nebudeme ohrožovat stabilitu školské sítě nepromy-
šlenými pokusy o její redukci. Prosazujeme kvalitní 
a dostupné veřejné školství jako páteř vzděláva-

cího systému. V předškolní péči budeme prosazovat  
zvýšení dostupnosti výstavbou školek i s pomocí nových 
forem péče o děti, jako jsou dětské skupiny. Podporu-
jeme zavádění prvků technického vzdělávání do mateř-
ských a základních škol a lepší spolupráci mezi základní-
mi a středními školami.

5Budeme prosazovat školství, které reálně zpro-
středkuje kontakt s praxí. Kvalitní vzdělávání se  
neobejde bez dobrých učitelů, proto podpoříme 

růst jejich platů, aby postupně dosáhli alespoň průměr-
ného výdělku vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců.

6Přivedeme do škol odborníky z praxe a učitelům 
dáme možnost rozšířit si obzory přímo ve firmách. 
Prostřednictvím krajských stipendií podpoříme ne-

dostatkové obory, s důrazem na přírodovědné a technic-
ké zaměření. Budeme prosazovat větší vazbu středních 
škol na zaměstnavatele, včetně těch ve veřejném sekto-
ru, jako jsou třeba nemocnice. Podpoříme kvalitní a ši-
roce dostupnou výuku cizích jazyků, zejména angličtiny, 
která je dnes pro praxi užitečná ve všech profesích. 
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Život v bezpečí
je základ
Život v bezpečném prostředí je zásadní hodnotou pro nás všechny – chceme jej pro sebe, svou rodinu, přátele, blízké. Takový 
pocit bezpečí nabývá různých podob, od nízké kriminality přes důvěru ve vymahatelnost práva, oporu a pomoc v náročných 
životních situacích až po zvládání mimořádných živelných pohrom nebo teroristických činů.

Kraje mají výraznou roli při zvládání mimořádných situací v regionech i při budování systémů, které bezpečnost lidí garantují.
Zajištění bezpečnosti je klíčovým úkolem veřejného sektoru. Velký význam má účinná spolupráce státu a krajů. Součástí  
posilování bezpečnosti je i pravidelné vyhodnocování bezpečnostních rizik a aktivní prevence vzniku problémových situací.

Hlavní roli v krajích plní funkční a moderně vybavený integrovaný záchranný systém, který koordinuje činnost zdravotnické 
záchranné služby, profesionálních a dobrovolných hasičů, policistů, strážníků, červeného kříže, aktivních záloh a dalších 
organizací, včetně zapojení dobrovolníků i široké veřejnosti.

Integrovaný záchranný systém je nutné systematicky a trvale prověřovat i s ohledem na nová rizika a výzvy, jako jsou výpadky 
elektřiny či datových sítí, zajištění náhradních zdrojů vody, potravinová bezpečnost nebo evakuace osob ze zalidněných  
či hůře dostupných oblastí.
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Naše priority:

1Připravíme audit národní bezpečnosti, ve kterém  
vyhodnotíme bezpečnostní rizika včetně extrémis-
mu, organizovaného zločinu, hrozeb kybernetických 

útoků, přírodních katastrof i rizik spojených s nekontrolo-
vanou migrací. Navrhneme konkrétní opatření, jak zvýšit 
připravenost na bezpečnostní hrozby a jak jim efektivně 
čelit.

2Zajistíme bezchybné a operativní fungování  
krajských bezpečnostních rad. V návaznosti na ná-
rodní audit bezpečnostních hrozeb připravíme revi-

ze krajských plánů pro rizikové situace, abychom dokázali 
čelit současným výzvám, včetně rizik spojených s migra-
cí, a abychom dokázali předcházet konfliktním situacím.

3 Chceme aktivně řešit regionální hrozby důsledků 
extrémních výkyvů počasí a podporovat konkrétní 
opatření na zvládání sucha i povodní.

4Budeme dále investovat do rozvoje integrovaného 
záchranného systému, posílíme jeho jednotlivé 
složky, jejich počty a budeme modernizovat jejich 

vybavení. 

5 Posílíme postavení a činnost dobrovolných hasičů. 
Zajistíme stabilní financování sborů dobrovolných 
hasičů a jejich činnosti. Už v letošním roce jsme 

nově poskytli investiční dotace sdružením dobrovolných 
hasičů ve výši 250 mil. Kč. Usnadníme také práci dobro-
volných hasičů. V případě úrazu, který dobrovolní hasiči 
utrpí při zásahu, se na ně bude vztahovat nemocenská 
dovolená.

6Zlepšíme zapojení veřejnosti do zajišťování bez-
pečnosti. Budeme cíleně motivovat děti a mládež 
k zapojení do činnosti sborů dobrovolných hasičů  

a Českého červeného kříže a pomocí poradenství i mo-
derních technologií zlepšíme informovanost občanů  
o tom, jak se zachovat v případě bezpečnostní hrozby.

7Budeme aktivně uplatňovat nástroje prevence  
kriminality, zvláště v sociálně vyloučených a ohrože-
ných lokalitách. Posílíme činnost asistentů prevence  

kriminality i působení terénních pracovníků nebo domov-
níků, budeme tím bojovat proti drogám, hazardu, lichvě  
i zadlužování. 

KRAJSKY PROGRAM_NEW.indd   19 20.06.16   19:32



Dopravu rychlou, 
dostupnou a efektivní
Kraje jsou zodpovědné za dopravu v celém regionu - zajišťují autobusové i železniční spoje, starají se o silniční síť druhých  
a třetích tříd, jejichž stav a kvalita vypovídá o přitažlivosti kraje nejen pro podnikatele, potenciální investory, ale i samotné  
občany. Dostupná veřejná doprava pomáhá srovnat příležitosti jak pro místní obyvatele, tak pro jednotlivé regiony. 

Prostupnost území a kvalita dopravních podmínek, jak v podobě opravených a udržovaných silnic, tak v podobě funkční  
a finančně únosné autobusové a železniční veřejné dopravy, je jedním z klíčových faktorů pro setrvání občanů a firem  
i v menších sídlech regionu. Jinak hrozí jejich odliv do velkých měst za studiem, prací i zákazníky, další vylidňování menších 
měst a obcí, stárnutí a chudnutí jejich populace a úpadek společenského života.

Teprve v posledních dvou letech se podařilo krajům díky mimořádným finančním prostředkům ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury investovat výrazně více do generálních oprav krajských silnic II. a III. tříd včetně mostů a propustků, a začít  
postupně narovnávat nelichotivé dědictví předchozích let. V tomto trendu je třeba nadále pokračovat, aby se stav silnic  
alespoň přiblížil evropským standardům.

Ne každý si ale může dovolit jezdit za prací, studiem, k lékaři či na nákupy vlastním autem. Pro udržení kvalitního života na 
venkově a v menších městech je důležité, aby fungoval systém integrované veřejné dopravy, který zaručí dostupnost služeb, 
jež nejsou k dispozici v daném místě, případně umožnil cestování za příbuznými a známými, nebo třeba za turistikou a výlety 
za poznáním. Fungující integrovaná veřejná doprava může též velmi účinně snižovat dopravní zátěž osobními auty v centrech 
měst a pozitivně přispívat ke kvalitě životního prostředí.
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Naše priority:

1Ve veřejné dopravě zavedeme pro děti, mládež  
a seniory výrazně levnější jízdné. 

2Zajistíme dostupnou veřejnou dopravu po celém 
regionu, včetně malých měst a obcí. Pokud jde  
o železniční dopravu, na celostátní i regionální  

úrovni v tom musí mít hlavní roli České dráhy jako národní 
dopravce. Zajistíme další modernizaci dopravní sítě, větší 
provázanost spojů mezi jednotlivými kraji, vazbu na  
celostátní linky, na místní hromadnou dopravu. Na kraji 
budeme vaší garancí, že se dostanete z práce domů nebo 
s dětmi do školy bez problémů, bezpečně a včas. 

3Veřejná doprava může být kvalitní a pohodlná, když se 
o ni stát a kraj budou dobře starat. Podpoříme výstavbu 
moderních přestupních terminálů veřejné dopravy, 

aby byly pohodlné a funkční pro cestující i turisty. Práce na 
drahách je náročná a zodpovědná. Strojvůdci odpovídají za 
bezpečnost provozu, a tím i za zdraví a životy cestujících, 
Vás a Vašich dětí. Chceme, aby svou práci dělali za slušné 
mzdy a v důstojných podmínkách. 

4Řídit autobus znamená nést zodpovědnost za 
zdraví a životy lidí. Zajistíme, aby řidičům, kteří jez-
dí pro kraj, rostly mzdy. Budeme trvat na garan-

tované výši mezd u každé nové smlouvy, kterou kraj na 
autobusovou dopravu uzavře.

5Výmoly, neustálé poškození povrchů, ale také  
nezvládnutý hluk nebo prašnost kolem silnic – to 
vše otravuje lidem život a pro kraj je to špatná  

vizitka. Ve vedení krajů maximálně využijeme evropské 
a národní fondy pro zkvalitnění silniční sítě II. a III. tříd 
včetně výstavby obchvatů a opatření ke snižování hluku 
a prašnosti. Zastavíme přetížení těchto silnic nadměrnou 
dopravou, například pomocí zpoplatnění komunikací pro 
kamiony.

6Odmítáme privatizaci krajských služeb správy 
a údržby silnic a trváme i na zajištění údržby silnic 
I. tříd prostřednictvím krajů. Pro kraje i stát to bude 

nejefektivnější.
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7Všechny kraje potřebují rychlé a bezpečné napojení na pá-
teřní infrastrukturu. Dostavba prioritních dálnic přinese 
lepší pracovní a podnikatelské příležitosti a pomůže 

i životnímu prostředí. Budeme prosazovat urychlenou výstavbu 
jedenácti prioritních úseků páteřní dopravní sítě, podpoříme  
dohodu o jejich financování z evropských prostředků. Ve  
vedení krajů budeme tlačit na zrychlení stavebních příprav tak, aby  
v roce 2030 byla klíčová dálniční infrastruktura plně v provozu.

8Lidé v České republice potřebují moderní, rychlé a dostupné 
spojení se světem. Chceme, aby se o vysokorychlostních  
železnicích přestalo naprázdno mluvit, chceme je začít konečně  

stavět. V krajích pomůžeme s potřebnými pozemky, budeme tlačit 
na urychlení investiční přípravy, abychom dokázali pro jejich  
výstavbu maximálně využít evropské zdroje.
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Pomocnou ruku horníkům,  
novou tvář hornickým regionům 
Český průmysl prochází technologickou proměnou, a stejně tak se celosvětovému vývoji nevyhne ani česká energetika.  
Navzdory rozhodnutí o prolomení těžebních limitů na Ústecku spěje těžba uhlí postupně k významné redukci. To vede, jako už 
mnohokrát v minulosti, k velké vlně propouštění, k potřebě vytvářet rychle nová pracovní místa a dávat někdejším hornickým 
regionům novou, živou a moderní tvář.

Nová perspektiva se nesmí vzdát zdejší dobré průmyslové tradice. V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je po-
třeba průmysl inovovat a prostřednictvím cílené restrukturalizační politiky pomoci těmto krajům zvládnout zátěž, která je nad 
jejich vlastní síly. Hornické kraje potřebují novou šanci, potřebují být lákavým místem pro investory, stejně jako dobrým místem 
pro život všech generací a společenských skupin. Musí se zastavit odliv mladých lidí. To znamená být aktivní na trhu práce, 
cíleně tvořit vazby mezi vzděláváním a praxí, podporovat bydlení, příchod nových investorů a tím i pracovních míst, podpo-
rovat kvalitní veřejné služby, vzdělání a kulturu, a také se postarat o škody, které hornictví zanechalo na životním prostředí.

Zároveň platí, že jsme svědky útlumu éry profese, která ve své zlaté éře patřila k nejdůležitějším a nejtvrdším. Hornictví nebylo 
jen zdrojem obživy, ale také ukázkou profesní poctivosti a prestiže. Horníkům pracujícím pod zemí chceme vyjádřit solidaritu 
a ukázat, že se svými zkušenostmi a odpracovanými lety praxe jsou pro společnost stále potřební. Prosadili jsme už možnost 
jejich předčasných odchodů do důchodu a v případě propouštění nárok na speciální finanční příspěvek. Především ale chce-
me, aby dostali novou šanci jako kvalifikovaní zaměstnanci průmyslových firem, aby mohli v práci znovu uspět. Nedovolíme, 
aby v důsledku ztráty zaměstnání ztratili i důstojné bydlení a propadli se do chudoby.

Před chudobou a chátráním chceme naopak chránit. Cílenou sociální a preventivní politikou v krajích budeme bránit vzniku 
a rozšiřování sociálních ghett, ve kterých koncentruje a posiluje dlouhodobá nezaměstnanost, sociální vyloučení, bezdomo-
vectví a kriminalita. Chudobě je nutné se postavit čelem, ne ji zametat pod koberec. Boj s chudobou je bojem za soudržnější 
společnost, za bezpečnější prostředí pro občany i investory, za lepší tvář i krajinu.
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Naše priority:

1Při útlumu hornické činnosti jsou pro nás na prvním 
místě oprávněné nároky zaměstnanců a zajištění  
bezpečnosti v dolech, i při jejich uzavírání.

2Krajské úřady práce připravíme na hrozící propouš-
tění, využijeme evropské fondy, abychom lidem po-
mohli znovu získat solidní práci. Speciální pozornost 

budeme věnovat propouštěným zaměstnancům, ale také 
mladým lidem a seniorům, kteří by se jinak mohli potýkat  
s nezaměstnaností a chudobou. Umožníme lidem získat 
příspěvek na dopravu za prací, pokud si ji najdou dál od 
svého bydliště.

3Budeme usilovat o to, aby investoři mířili 
přednostně do Moravskoslezského, Ústeckého  
a Karlovarského kraje. Nabídneme jim potřebné  

pozemky, prioritně tzv. brownfieldy – půdu, která už  
k průmyslovým účelům byla určena. Budeme cílit na 
tvorbu nových pracovních míst s co nejvyšší přidanou 
hodnotou. Tam, kde to bude možné, budeme usilovat  
o vazbu průmyslové činnosti na místní univerzity.

4Nekompromisně budeme bojovat proti obchodu 
s chudobou a proti existenci ubytoven, které bo-
hatnou na chudých a nabízejí naprosto neadekvát-

ní podmínky k bydlení. Prosadíme revitalizaci bytového 
fondu; staré a chátrající ruiny, kolem kterých vyrůstají 
ghetta, chceme strhnout. Budeme důsledně podporovat 
aktivnější státní politiku v oblasti bydlení, budeme pro-
sazovat novou výstavbu, stejně jako rekonstrukce staveb  
a zvyšování energetických úspor. 

5Budeme tlačit na to, aby v celostátním měřítku 
dostaly prioritu klíčové dopravní stavby, které 
propojují hornické regiony se zbytkem České 

republiky, s německými hranicemi na Ústecku  
a Karlovarsku, s polskými hranicemi v Moravskoslezském 
kraji. Mezinárodní spojení k nám přivede nové firmy  
i služby, pracovat v sousední zemi bude jednodušší.
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6Prosadíme účinné projekty na revitalizaci životního 
prostředí a zahlazení škod způsobených těžbou,  
a to za účasti spolehlivých firem pod veřejnou  

kontrolou. Z likvidace ekologické zátěže nesmí být  
soukromý byznys. Špatný stav životního prostředí  
poškozuje zdraví místních lidí a zvyšuje bezpečnostní  
rizika při povodních nebo suchu. 

7Právě sucho a znehodnocení půdy je velkou  
hrozbou do budoucna pro řadu regionů. Prosadíme 
proto preventivní opatření, jako je lepší management 

tzv. melioračních zařízení, opětovné využívání odpadních 
vod nebo efektivní využívání srážkové vody. Podpoříme 
také spravedlivé kompenzace zemědělcům za ušlý zisk.
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Chytré plánování, nové pracovní 
a podnikatelské příležitosti
Pro ostatní kraje
Kraje mají zásadní roli v tom, jak atraktivní budou pro život lidí a pro rozvoj průmyslu i podnikání. Mají odpovědnost za rovnoměrný 
rozvoj svého území a za udržení jeho integrity – v územním plánování, v rozhodování o půdě, ve správě vod a odpadů nebo 
ve vedení inženýrských sítí.

Jsou nejlépe vybavené pro zvládání problémů spojených s nedostatkem vody a rizikem sucha, ať už díky mechanismu řízení 
krizových stavů, nebo zohledňováním potřebných preventivních úprav při územním plánování. Těmi může být stavba nádrží, 
ale především lepší schopnost udržovat vodu v krajině, a také prevence znehodnocování půdy.

Kraj má rovněž významné slovo v zacházení s půdou, podílí se na rozhodnutí o vzniku průmyslových zón, o tom, kudy povedou 
dopravní tahy nebo třeba energetické stavby. Na krajském plánování záleží, zda budou efektivně využity tzv. brownfieldy 
(půda určená pro průmysl a podnikání), nebo zda obětujeme zemědělskou půdu pro nové stavby na zelené louce. 

Chceme také, aby slovo krajů bylo slyšet při jednání o změnách v povolovacím řízení. Současný systém výkupu pozemků  
a přípravy staveb, zejména těch dopravních, je zdlouhavý a neefektivní. Pro naše kraje je přitom zásadní dostavba páteřní sítě 
dálnic i železnic, včetně spojení se zahraničními sousedy v pohraničních regionech.
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Naše priority:

1Budeme prosazovat efektivní krajský management 
vodního a odpadového hospodářství. Prosadíme 
preventivní úpravy v krajině, abychom dokázali čelit 

hrozícímu suchu. Podpoříme také spravedlivé kompen-
zace zemědělcům za ušlý zisk.

2Budeme preferovat efektivní využití brownfieldů 
před další zástavbou „na zelené louce“. Brownfieldy 
jsou vhodné pro průmyslové zóny, především do 

nich chceme hledat investory, průmysl a podnikatele, 
kteří do našich regionů přinesou nová pracovní místa.

3Posílíme spolupráci s krajskými tripartitami a kraj-
skými hospodářskými komorami. Prostřednictvím 
dialogu se zaměstnavateli, zaměstnanci 

i místními podnikateli dokážeme lépe cílit politiku na trhu 
práce, propojení vzdělání a praxe i podporu investic.

4Budeme podporovat chytrá opatření na snižování 
emisí, kotlíkovými dotacemi napomůžeme  
ekologickému chování odpovědných domácností.

5Budeme prosazovat urychlení výstavby dopravních 
staveb a inženýrských sítí. Podpoříme změnu  
povolovacího řízení směrem k jeho koncentraci,  

budeme podporovat výstavbu sítí pro vysokorychlostní 
internet. Internetové pokrytí je infrastruktura pro  
budoucí domácnosti i podnikání; budeme podporovat  
jeho širokou dostupnost a pokrytí tzv. „bílých míst“.
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Na volném čase záleží

Kraj má stěžejní význam, když dojde na otázku, jak trávit volný čas. Galerie, muzea, divadla, ale také sportovní 
centra, hřiště nebo služby – o tom, kolik jich ve vašem regionu je a jak fungují, často rozhodují právě kraje. Kraje také 
mají možnost ovlivnit, zda pro vás budou dostupné.

Možnost trávit smysluplně volný čas je zásadní pro kvalitu života i pro zdravý vývoj nejmladší generace. Kvalitní  
a veřejnosti dostupné volnočasové aktivity podporují cestovní ruch a atraktivitu kraje, stejně jako cyklostezky  
a opravené historické památky. Ve vedení krajů máme za sebou stovky úspěšných projektů, díky kterým jsou naše 
regiony modernější a příjemnější místo k životu i cestování.

Jsme přesvědčení, že každý kraj má co nabídnout – od místní lidové kultury přes architektonické a historické dědictví, 
řemesla, sportovní tradici, až po unikátní přírodu. Chceme dál pracovat na tom, abyste mohli svůj volný čas trávit 
smysluplně, bez ohledu na věk nebo momentální finanční situaci. Zvlášť nám záleží na nejmladší generaci, ale také 
na seniorech, kteří chtějí stáří prožít aktivně.
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Naše priority:

1 Sport má být na dosah ruky. Budeme proto prosazovat investice do sportovních center v regionech, podporovat 
i projekty obcí a sportovních spolků, aby bylo aktivní trávení volného času skutečně dostupné všem. Prioritu 
mají také areály v Nymburku, Ostravě, Prostějově, Novém Městě na Moravě a Račicích u Štětí, které chceme  

modernizovat a vytvořit z nich zázemí pro vrcholový sport. 

2Zdravý pohyb je důležitý pro naše nejmladší. Budeme podporovat sport ve školách, včetně sportovních tříd 
základních škol a sportovních gymnázií. Podpoříme bezplatné sportovní aktivity ve školních družinách tak, aby 
k nim měly přístup všechny děti bez ohledu na finanční situaci v rodinách.

3Kultura potřebuje moderní zázemí, aby byla dostupná a atraktivní. Budeme pokračovat v efektivním využívání 
evropských i národních zdrojů na rekonstrukce památek a historického dědictví. Chceme kulturu dostupnou 
lidem, budeme tak podporovat zavedení volných vstupů do muzeí.
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