


Sociální demokracie šla do parlamentních voleb 2002 s voleb-
ním programem „Člověk na prvním místě“.Po čtyřech letech ne-
zbývá než konstatovat, že ČSSD balamutila voliče a řadu těchto
slibů nesplnila. Dokládá to následující souhrn 50 hlavních nespl-
něných slibů.

1. Vytvoříme 200 000 nových pracovních míst v příštích 
4 letech. Naším cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti.
■ ČSSD 200 tisíc pracovních míst nevytvořila, ale naopak ztrati-

la. Lidí bez práce je trvale dvakrát více než v době odchodu
ODS z vlády.

■ Nezaměstnaných bylo koncem roku 2005 celkem 510 tisíc,což
je o 55 tisíc více než v době nástupu Špidlovy vlády.

■ Počet dlouhodobě nezaměstnaných nad jeden rok narostl od
roku 1999 dvojnásobně (214 tisíc v červnu 2005).Tvoří polo-
vinu z celkového počtu lidí bez práce.

2. Nehodláme zajišťovat rozpočtové příjmy celkovým zvy-
šováním daňových sazeb.
■ Celkové daňové zatížení za vlády ČSSD do roku 2005 neustá-

le stoupalo.Složená daňová kvóta vzrostla v letech 2000 – 2005
o téměř 3 %. Kosmetické úpravy daní v letošním roce zdaleka
neznamenají návrat na úroveň daňové zátěže v roce 2002.

■ Vláda vybrala v roce 2005 na daních a pojistném celkem re-
kordních 1,053 biliónu Kč, což je o 89,5 miliard Kč více než
v předchozím roce.

3. Chceme více zpřehlednit daňový systém a změnit struk-
turu ve prospěch posílení váhy přímých daní (z příjmu)
oproti daním nepřímým (DPH).
■ Daňový systém je stále složitější a nepřehlednější. Daňové před-

pisy za posledních deset let narostly čtyřnásobně z 10 tisíc na
neuvěřitelných 44 tisíc stran.

■ Za vlády ČSSD naopak poklesne výběr přímých daní o 40 mi-
liard Kč a výnos z nepřímých daní stoupne o 114 miliard Kč.

■ V letech 2004 – 2005 stoupl výběr DPH o 43,5 miliardy Kč
především zásluhou výrazného zdražení zboží a služeb.

4. Budeme tvrdě bojovat  proti daňovým únikům.
■ Celkové nedoplatky daňových příjmů stouply ze 172,9 miliard

Kč v roce 2003 na 184,9 miliard Kč v červnu roku 2005.

5. Prosazujeme programy podporující drobné astřední pod-
nikání.
■ Vlády ČSSD neustále zhoršují podmínky pro podnikání živ-

nostníků, malých a středních firem zaváděním minimální daně
z příjmu, registračních pokladen,zvyšováním vyměřovacího zá-
kladu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění, hygie-
nickými předpisy dotaženými do absurdna, kolkováním lihovin 
a dalšími regulacemi.

■ Za poslední dva roky poklesl počet podnikatelů o 80 tisíc.
■ Na státní podporu malého a středního podnikání dosáhlo jen

1,5 % firem.

6. Naším cílem je vyvážená ochrana práv zaměstnanců aza-
městnavatelů.
■ Socialisté zvýhodňují zaměstnance proti zaměstnavatelům, na

které přenáší stále více povinností (placení nemocenské,zákon
o kolektivním vyjednávání).

■ Nový Zákoník práce nepřináší větší smluvní volnost, neúměr-
ně posiluje pozici odborů a ve svém důsledku blokuje pružnost
pracovního trhu.
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7. Podporu státu více než dosud zaměříme na rodiny
s dětmi.
■ Dávky státní sociální podpory (rodiny) byly v poměru k HDP

sníženy z 1,6 % v roce 1997 na 1,2 % v roce 2004.
■ Na nejvýraznější zvýšení daní v historii ČR (přesuny sazeb

DPH z 5 na 19 % u naprosté většiny zboží a služeb) dopla-
tily nejvíce rodiny s dětmi. Jejich náklady stouply ročně v prů-
měru o 8500 Kč.

■ Citelné zdražení energií (elektřina,plyn) a další růst cen slu-
žeb (teplo,vodné a stočné,) zvýší náklady rodin v roce 2006
zhruba o další 4000 Kč.

■ Společné zdanění manželů je diskriminační, statisícům ro-
din daně zvýší.

8. Budeme pečovat o rozvoj obchodní sítě.
■ ČSSD chtějí spolu s komunisty omezit pracovní dobu v su-

permarketech, což znamená omezení komfortu především
pro zákazníka.

9. Prosazujeme vstup ČR do EU tak, aby občané i firmy
mohli využívat všech výhod začlenění (Jen čistá nená-
vratná pomoc EU má činit 60 až 80 miliard Kč ročně.
Předpokládá se,že ČR bude nejméně 10 let příjemcem
pomoci z fondů EU.).
■ V roce 2005 ČR jsme navzdory optimismu vlády odvedli do

rozpočtu EU 31 miliard Kč a dostali zpět rovněž 31 miliard Kč.
Naši občané tedy nezískali ve skutečnosti vůbec nic.

10. Naším cílem je všestranně bohatá, vyspělá evropská
společnost.
■ Vláda ČSSD zvyšuje daňové zatížení, zadlužuje stát a hos-

podářského růstu nevyužívá ke snížení výdajů, právě nao-
pak hodlá předvolebně rozhazovat peníze.

■ Hospodářský růst podpořilo kromě zadlužování státu  i stou-
pající zadlužování domácností.

■ Celkový veřejný dluh dnes přesáhl bilión Kč, v letech 1997
– 2004 stoupl o více než 800 miliard Kč. Jen na úrocích za-
platíme v roce 2006 rekordních 38 miliard Kč.
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Vývoj nezaměstnanosti
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11. Budeme plně podporovat zásady evropského sociální-
ho modelu.
■ ČSSD žádný ucelený model sociálního státu dosud ne-

představila. Sociální stát v jejím podání je chimérou – ve
skutečnosti spíše slova, než činy. Evropské země, které pro-
žívají krizi „sociálních států“, jsou nuceny pod vnějšími 
i vnitřními vlivy nuceny reformovat své sociální systémy a sni-
žovat dluhy. ČSSD jde zcela opačným směrem a naopak
hodlá navzdory kritice ČNB a renomovaných mezinárod-
ních institucí výrazně zvyšovat výdaje, a tím i dluhy.

12. Chceme společnost solidární s těmi, kdo pomoc potře-
bují a nemohou si ji zajistit.
■ Poslední reformu sociálního systému uskutečnila ODS v roce

1995.Za vlád ČSSD stouply výdaje na sociální systém ze 13,1 %
HDP v roce 1997 jen na 13,3 % v roce 2004.

■ Politika ČSSD často poškozuje právě sociálně nejslabší. V le-
tech 2001 – 2004 vláda ČSSD nezvýšila životní minimum. Od
1. 1. 2005 stouplo teprve po zásahu ODS.

■ ČSSD dále nepodpořila návrhy ODS, které měly umožnit zvý-
šení důchodů maminkám, starajícím se o těžce postižené děti.

13. Naším cílem je spravedlivá reforma důchodového pojištění.
■ ČSSD neprosadila ani přípravné kroky, které by vedly k na-

startování důchodové reformy. Přes dlouhotrvající konzultace
všech parlamentních stran nedošlo k dohodě, neboť ji ČSSD
společně s KSČM zablokovaly.

■ Její model byl navíc experty označen za nejméně solidární.

14. Vytvoříme samostatnou,od státního rozpočtu oddělenou
samosprávnou důchodovou pojišťovnu.
■ ČSSD samosprávnou důchodovou pojišťovnu neprosadila. Její

zřízení navíc není řešením skutečné reformy penzí.

15. Doplníme důchodový systém zaměstnaneckými systémy.
■ Zaměstnanecké systémy v penzijním pojištění ČSSD neprosadila.

16. Povedeme nemilosrdný boj proti korupci,ekonomickým
mafiím a zločinu vůbec.
■ ČR poklesla v žebříčku korupce za vlády ČSSD z 25.místa v ro-

ce 1996 na 50. místo na světě v roce 2005. Dnes je třetí nej-
zkorumpovanější zemí EU.

■ Vláda ČSSD rozšiřuje korupční prostor růstem regulací, posi-
lováním byrokracie, klientelismem a neprůhledností rozhodo-
vání o státních zakázkách.

■ Bilanci vlády ČSSD v boji proti korupci dokládá série korup-
čních kauz: „Pět na stole v českých“, privatizace Unipetrolu, byt
S.Grosse,dálnice D47, pozemky P.Zgarby, stíhání M.Součkové
v kauze Diag Human,Setuza a Státní platební agentura exminis-
tra J. Palase, skandál soudce J. Berky, neprůhledné zakázky na 
ministerstvech obrany a vnitra, skandály K. Srby, odsouzení 
I. Svobody a B. Snopkové, „všimné“ pro D.Ratha za inzerci přes
dr.Klimovičovou v ČLK,Krausovo kakao atd.

17. Uděláme vše pro zajištění pořádku a bezpečnosti.
■ Důvěra občanů v Policii ČR neustále klesá.V roce 2002 jí dů-

věřovalo 63 % lidí, v roce 2004 jen 36 %.
■ Dramaticky klesá počet objasněných trestných činů. Zatímco

v roce 2001 činila celková objasněnost trestných činů 46,5 %,
v roce 2004 jen 38 %.

■ Prudce narůstají počty trestných činů spáchaných policisty.Po-
licie je u nás vnímána jako nejúplatnější povolání.

■ Systémové selhávání policie se nejvíce projevilo při útěku 
R. Krejčíře nebo při skandálním vyšetřování osmi vražd man-
želů Stodolových.
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18. Naším cílem je rovnoprávné členství ČR v EU tak,aby se
naše země stala jejím plnohodnotným členem se všemi
výhodami, jež z toho plynou.
■ Vlády ČSSD vyjednaly nejhorší vstupní podmínky z nových

členských zemí EU, dosáhly nejmenšího počtu úlev z evrop-
ských zákonů.

■ Čeští občané mohou dnes ze zemí původní evropské patnáct-
ky volně pracovat pouze ve Velké Británii, Irsku a Švédsku. Ra-
kousko a Německo již prodloužily omezení volného pohybu
pracovních sil.

■ Čeští podnikatelé řady profesí (mj. vnitrostátní silniční dopra-
va na cizím území) mají omezené právo nabízet své služby v ze-
mích původní EU.

19. Dokončíme reformu veřejné správy a jejího financování,
aby kraje a obce byly lidem blíže a mohly jim poskytovat
kvalitnější služby.
■ Výsledkem reformy veřejné správy je trvalý růst počtu úřední-

ků a zbytečných úřadů.
■ Veřejná správa je nákladnější a výsledná podoba fungování správ-

ních úřadů svojí chaotičností obtěžuje občany.
■ Přesun pravomocí na samosprávné celky nebyl doprovázen

příslušným přesunem peněz z centra pro jejich výkon.

20. Prosazujeme racionalizaci státní správy v zájmu jejího
zlevnění a boje s byrokracií.
■ V letech 1996 – 2005 narostl počet úředníků v centrálních úřa-

dech o 5 tisíc. V celé státní správě potom ve stejné době stoupl
počet úředníků o 38 tisíc.

■ Vzniklo 7 nových centrálních úřadů.
■ V letech 2001 – 2005 stouply počty zaměstnanců ministerstva

školství o 13,6 %,ministerstva vnitra o 15,4 %,ministerstva pro
místní rozvoj o 35,3 % a ministerstva práce a sociálních věcí
dokonce o 42 %.

■ V letech 2000 – 2004 bylo přijato 2794 nových právních před-
pisů. Ročně se tak přijme v průměru dvakrát více zákonů než
za vlád ODS.
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21. Rozvoj elektronické komunikace státu a občana – větši-
nu „papírování“ bude možné vyřídit prostřednictvím in-
ternetu a elektronického podpisu.
■ Vláda ČSSD neprosadila reformu e-Governmentu, tedy záko-

na,který umožňuje občanům s úřady a úřadům mezi sebou ko-
munikovat elektronicky.

22. Slibujeme podporu decentralizaci veřejné správy a roz-
voji samosprávy, aby byl omezen vliv byrokracie a obča-
né se mohli účinně podílet na veřejné správě.
■ Stát rozdává obcím stále nové úkoly, aniž by jim poskytl peníze

na jejich zajištění (např.placení posledního ročníku mateřských
školek, protikuřácký zákon).

■ Obce jsou poškozeny tím, že nedostanou kompenzaci za pro-
pad daňových příjmů (přesuny v DPH,snižování daně z příjmu).

■ Socialisté prosadili novelu zákona o střetu zájmů diskriminující
vážené místní zastupitele (ředitele škol, nemocnic apod.), kteří
byli nuceni se vzdát mandátu. Teprve Ústavní soud toto ne-
smyslné omezení výkonu funkce zrušil.

23. Uděláme vše pro čisté životní prostředí.
■ Kvalita životního prostředí od roku 2000 stagnuje nebo se dokon-

ce zhoršuje (například v nárůstu tuhých znečišťujících látek).V řadě
ukazatelů jsme na tom nejhůře mezi zeměmi OECD,mj.v energe-
tické náročnosti energetiky či v emisích skleníkových plynů.

■ Drasticky poklesly soukromé i veřejné výdaje na ochranu ži-
votního prostředí z 2,5 % HDP v roce 1997 pod 1 % za vlád
ČSSD.

24. Systémem podpor chceme umožnit spravedlivou soutěž
se zemědělci z EU.
■ Vláda ČSSD vyjednala nedůstojné podmínky našeho vstupu do

EU pro české zemědělce. Dostanou z Bruselu jen 25 % toho,
co dostávají původní členské země. Nejvýrazněji se to proje-
vuje v případě možnosti dorovnat tzv. přímé platby z národní-
ho rozpočtu na 55 %,60 % a 65 % stejné podpory v zemích EU
v letech 2004 – 2006.

■ Vláda před vstupem do EU zemědělcům slíbila dorovnání pří-
mých plateb v plné možné výši. Zatím se tak nikdy nestalo.

25. Podpoříme prvovýrobu v zemědělství včetně sdružování
prvovýrobců do obchodních organizací.
■ Socialisté jsou naopak proti sdružování zemědělských prvovýrobců

v odbytových družstvech. Pokud se producenti sdružují v odby-
tových družstvech (mlékárenství), zavádí s nimi správní řízení.

26. Zajistíme investice do obnovy,modernizace avýstavby ko-
munikací, zajištění dopravní obslužnosti apod.
■ Stávající dálniční síť je značně zanedbaná s obrovským vnitřním

dluhem kolem 20 miliard Kč.U celé silniční sítě přesahuje vnitř-
ní zadluženost 1 bilión Kč.

■ V letech 1998 – 2004 bylo vybudováno pouhých 51 km dálnic
(v letech 1992 – 1997 celkem 119 km).

■ Za vlády ČSSD sou rušeny regionální tratě, nejsou peníze na
místní autobusové spoje,mnohé obce jsou dostupné jen auto-
mobilem.

27. Zaměříme se na maximální posílení bezpečnosti a kvali-
ty dopravy.
■ Počet dopravních nehod v posledních letech výrazně neklesá,

stále se drží kolem 200 tisíc ročně.Ve srovnání s ostatními ev-
ropskými státy se ČR v počtu nehod a usmrcených na 1000
obyvatel řadí na jedno z nejhorších míst.
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28. Chceme získat 45 až 50 tisíc bytů ročně po dobu příštích
pěti let.
■ Tento slib vláda nesplnila ani v jednom roce.V letech 2002

a 2003 bylo dokončeno po 27 tisících bytech, v roce 2004 cel-
kem 32 tisíc a v roce 2005 kolem 34 tisíc.

29. Prosazujeme investiční pobídky pro vstup investorů do
bytové výstavby, zejména na finančně přijatelné a ener-
geticky nízkonáročné bydlení pro mladé rodiny.
■ Investiční pobídky v bytové výstavbě neexistují. Vláda svým ne-

zájmem pohřbila výstavbu nájemního bydlení.

30. Zvýšíme státní podporu hypotéčního úvěrování a staveb-
ního spoření se státním příspěvkem.
■ Státní podpora stavebnímu spoření byla naopak snížena z ma-

ximální výše 4500 Kč na 3000 Kč ročně.Zároveň došlo ke zvý-
šení doby spoření z 5 na 6 let. U nových smluv je pro maxi-
mální státní podporu nutné složit 20 tisíc Kč (dříve 18 tisíc Kč).

31. Zaměříme se na zajištění dostupnosti škol.
■ Dostupnost vzdělávání se zhoršila. Obce jsou nuceny zavírat

školy kvůli menšímu počtu žáků než je povoleno.A to i tehdy,
kdy je obec ochotna vyšší náklady uhradit.

32. Chceme zavést svěřenecký fond.
■ Myšlenka svěřeneckého fondu ve výši 50 tisíc Kč pro každé na-

rozené dítě byla záhy opuštěna jako nerealistická.

33. Prosazujeme plošné přídavky na děti.
■ Plošné přídavky na děti nebyly prosazeny kvůli finanční nároč-

nosti.

34. Ctíme zásadu: starší generace není přítěží, ale aktivní
součástí bohatství společnosti.
■ Za vlád ČSSD trvale klesá podíl průměrné výše důchodů k prů-

měrné mzdě. Zatímco v roce 1998 činil tento podíl 45,9 %,
v roce 2002 to bylo 43,5 % a v roce 2005 už jen 40 %.
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Vývoj počtu zaměstnanců ministerstev
prognóza a skutečnost
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35. Poskytneme obcím větší prostředky, aby mohly rozvíjet
sociální péči.
■ Stát nehradí obcím celou cenu služby, kterou si u nich objed-

nává.Obce tak ze svého doplácejí na dávky státní sociální pod-
pory nebo například na vydávání pasů a občanských průkazů.

36. Slibujeme zdravotní péči,která musí být kvalitní,dostupná
časově i ekonomicky.
■ Dostupnost zdravotní péče se zhoršuje. Ohrožena je existen-

ce 80 nemocnic.
■ Omezení poskytované péče úhradovou vyhláškou ministerstva

zdravotnictví bude znamenat i omezování ordinačních hodin
ambulantních specialistů, odmítání pacientů, uzavírání oddělení
a odmítání předpisu dražších léčiv.

■ Čekací doba na plánované operace se zdvojnásobí, zavádějí se
pořadníky. Například 120 pacientů s leukémií nedostane trans-
plantaci kostní dřeně a 1200 pacientů s ischemickou chorobou
srdeční nebude operováno.

■ Snižování marží prosazované ministrem Rathem ohrožuje exi-
stenci až čtvrtiny lékáren a výdejen s malým obratem přede-
vším v obcích a menších městech.Tím by se výrazně  zhoršila
dostupnost léků.

37. Nepřipustíme zvyšování finanční spoluúčasti pacientů.
■ Spoluúčast pacientů se zvyšuje stoupajícími doplatky za léky.

Na jedné straně jsou hrazeny velmi levné a pro všechny obča-
ny běžně dostupné léky. Na druhé straně mohou kombinace
doplatků za důležité léky především vážně nemocných pacien-
tů dosahovat až 10 tisíc Kč ročně.

■ Za skrytou spoluúčast lze považovat korupční chování,kterým
si pacienti „kupují“ kvalitnější lékařskou péči.V roce 2005 za-
platilo přes 25 % našich občanův nemocnici úplatek.

38. Lékařům, sestřičkám a ostatním pracovníkům ve zdra-
votnictví pomůžeme vytvořit co nejlepší podmínky pro
práci.
■ Za 100 dní ve funkci ministra David Rath dokázal svými ne-

koncepčními a likvidačními kroky postavit proti sobě praktické
lékaře pro dospělé, pediatry, ambulantní specialisty, lékárníky,
zubaře,Asociaci českých a moravských nemocnic a zdravotní
pojišťovny.

■ Plošné zvyšování platů v nemocnicích nařídilo ministerstvo,
aniž by zaručilo jeho financování. Ředitelé nemocnic jsou nu-
ceni snižovat jiné složky platu, případně investice.

39. Slibujeme společnost solidární snemocnými,invalidy adal-
šími občany.
■ Opatření ministra Ratha povedou k drastickému omezení lé-

kařské péče až o 20 % a nedostupnosti drahých léčiv přede-
vším pro vážně nemocné a důchodce.

■ Ohroženi budou především pacienti se selháním ledvin, roz-
troušenou sklerózou, revmatoidní artritidou nebo poruchami
metabolismu. Dostupnost drahých léků pro onkologické paci-
enty se omezí na polovinu.

■ Stoupá nezaměstnanost zdravotně i sociálně handicapovaných.

40. Nepřipustíme, aby se vzdělání stalo výsadou bohatých.
■ Politika socialistů vede paradoxně k efektu, že dostupnost vy-

sokoškolského studia je pro děti z nízkopříjmových rodin až
čtyřikrát nižší,než je tomu v zemích s liberálním modelem škol-
ství.Tedy v zemích s vysokou podporou studia z veřejných i pri-
vátních zdrojů (např. USA, Nový Zéland).

Člověk na prvním místě
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■ ČR je pro nízkopříjmové sociální skupiny nejméně prostupnou
z vyspělých zemí – na vysokoškolský diplom dosáhne pouhých
8 % těchto dětí.

41. Budeme prosazovat,aby co nejvíce občanů mohlo získat
vyšší a vysokoškolské vzdělání.
■ Vysokoškoláků je u nás stále až dvakrát méně, než ve vyspě-

lých zemích.Zatímco průměr vzemích EU je 24 % vysokoškolsky
vzdělaných lidí, u nás je to jen 12 % (OECD, září 2005).

■ ČR je v podílu vysokoškolsky studujících stále na jednom z po-
sledních míst. Navíc 20 % studentů uvádí, že nestuduje obor,
který by si přáli studovat a 40 % tvrdí, že v přijímačkách hrála
roli korupce.

■ Nový školský zákon mj. omezil možnost volby střední školy.

42. Budeme pokračovat vkaždoročním zvyšování učitelských
platů s cílem výrazně překročit průměrnou mzdu v ČR.
Nepřestaneme zároveň usilovat o zlepšování podmínek
a společenského uznání pedagogů.
■ Mzdy učitelů zdaleka nedosahují slibovaných 130 % průměru

v ČR (v roce 2004 by se tak musely zvýšit v průměru o 4170 Kč
měsíčně).

■ Navíc se zmenšil prostor pro odměňování učitelů podle kvali-
ty práce. Zatímco nenárokové složky mzdy dříve tvořily zhru-
ba 25 %, nyní často dosahují jen 1,5 %.

■ Ve srovnání s 30 nejvyspělejšími zeměmi světa jsou výdělky
českých učitelů relativně nejnižší.

43. Slibujeme podporu kultuře, a to včetně jejích mladých,
experimentálních a alternativních forem.
■ Kultura má ve vládě nulovou prestiž, dotace do ní jsou třikrát

nižší než do sportu. Podíl výdajů státního rozpočtu na kulturu
dlouhodobě klesá a je nižší než za vlád ODS.

50 nesplněných slibů
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■ Pro nedostatek peněz není vyřešena podpora mladých začína-
jících umělců a teoretiků.

■ Technoparty CzechTek 2005 byla brutálně rozehnána,aniž bylo po-
řadatelům prokázáno porušení zákona. Obviněna byla řada jejích
účastníků,zatímco neadekvátně tvrdě zasahující policisté nikoli.

44. Budeme udržovat a vytvářet nezávislé kontrolní mecha-
nismy jako ochranu před arogancí a autoritářstvím.
■ Od roku 2002 existují případy vyvolávající podezření z politic-

ké objednávky některých policejních akcí: mj. obvinění někte-
rých komunálních politiků ODS před evropskými volbami 2004
nebo angažmá policie a ministra vnitra Bublana v kauzách Ko-
řistka a poslance Doležala.

■ O to podezřelejší je liknavý přístup vyšetřovacích orgánů v kau-
zách představitelů ČSSD (Gross,Doležel,Zgarba,Rath-Klimo-
vičová apod.).

■ Objasněno není ani působení utajovaného policejního týmu
Mlýn, který zřídil ministr Gross. O činnosti týmu nemělo pře-
hled ani státní zastupitelství, Mlýn byl bez kontroly.

■ Každým rokem dramaticky narůstá počet policejních odposle-
chů, od roku 2000 téměř třicetkrát.

45. Budeme respektovat a podporovat nezávislost sdělova-
cích prostředků jako záruku demokracie.
■ Předseda vlády Paroubek krátce po nástupu začal zastrašovat

média. Pořady ČT Bez obalu a Budování státu označil za „po-
litickou pornografii“, následně byly oba zrušeny.

■ 80 % médií označil za nepřátelská vůči ČSSD a začal vyhrožo-
vat zpřísněním tiskového zákona, který hodlá prosadit po vol-
bách s KSČM.

■ Napadl i stanice Novu a Primu kvůli „skandální manipulaci s ve-
řejným míněním“, když prohrál dvě televizní hlasování v anke-
tách diskusních pořadů.

46. Budeme podporovat ty, jejichž práva jsou porušována,
proti těm, kdo práva a zákony porušují.
■ Vláda ČSSD neprosadila reformu justice a neudělala nic pro

zrychlení činnosti soudů.Naopak některé zavedené změny mno-
hým přinesly zhoršení možnosti dosáhnout svých práv.

■ Hlavním problémem české justice je délka a kvalita soudních
řízení.Ve srovnání s vyspělými státy EU naše soudnictví rozho-
duje až dvakrát pomaleji. Více než 70 tisíc soudních případů ne-
ní vyřešeno do 3 let.

47. Budeme ochraňovat dědictví našich předků, uchovávat
a rozvíjet všechny zdroje národního bohatství naší země.
■ Na obnovu kulturních památek se vynakládá kolem 800 milió-

nů Kč ročně, což zdaleka neodpovídá jejich celkovému stavu.
Pro nápravu všech škod na našem architektonickém dědictví
by bylo zapotřebí kolem 30 miliard Kč.

48. Stanislav Gross: „Zabráním návratu doby beztrestných
podvodů a tunelování.“
■ Expremiér Gross sám nebyl schopen věrohodně vysvětlit pů-

vod peněz investovaných do jeho bytu na Barrandově. Velmi
nejasné je i jeho působení v kauze privatizace Unipetrolu,kde je
vyšetřováno vážné podezření z korupce ve výši 1,2 miliardy Kč.

49. Zdeněk Škromach: „Zasadím se o to, aby lidé nad 70 let
měli léky bez doplatků.“
■ Tento slib ministra Škromacha nebyl splněn. Doplatky za léky

naopak stále narůstají a ohrožují především právě důchodce
a chronicky nemocné.

Člověk na prvním místě
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50. Vladimír Špidla: „Sestavím pro Vás kompetentní a důvě-
ryhodnou vládu.“
■ Expremiér Špidla se mýlil, vláda ČSSD byla od počátku mimo-

řádně nestabilní a nevěrohodná.Většinu času nevládla a řešila
své vnitřní spory. Výsledkem jsou:
• tři premiéři během jednoho volebního období,
• permanentní vládní krize,
• udržovací vládnutí provázené řadou korupčních skandálů,
• nechuť k nastartování jakýchkoli skutečných nutných refo-

rem,což naposledy kritizovala Evropská komise (leden 2006).
■ Situace se změnila po nástupu předsedy vlády Paroubka.

• Politika ČSSD je vulgárnější, arogantnější a inklinuje k silové-
mu řešení problémů.

• ČSSD upřednostňuje udržení moci za každou cenu s použi-
tím všech složek státního aparátu.

• Stále otevřenější je programová spolupráce ČSSD s komu-
nisty a tím i jejich postupná rehabilitace.

50 nesplněných slibů
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ČSSD již vládne 8 let. Její politika je stále populističtější, vul-
gárnější, arogantnější a nezodpovědnější vůči budoucím genera-
cím.Navíc si přisvojuje zásluhy, které jí nepatří – výsledky aktivi-
ty tržního sektoru.

Za tu dobu řadu předvolebních slibů nesplnila a už zase hod-
lá slibovat. Je možné jí ještě věřit?




