Dobrá
země
pro život
Volební program ČSSD pro volby 2017

Česká republika,
náš domov

Česká republika má za sebou díky vládě ČSSD několik
roků stability a hospodářského růstu. Ne všichni z toho
ovšem těží stejně. Chceme velkou změnu. Řekneme dost
systému, ve kterém existuje úspěch a bohatství jen pro
vybrané a vyvolené. Růst a úspěch naší země musí být
vidět všude a u všech, na venkově i ve městě, v peněženkách zaměstnanců, rodin i seniorů stejně jako u místních malých a středních podniků. Není možné, aby si
1 procento nejbohatších lidí užívalo obrovského majetku
a vlivu, zatímco zbylých 99 procent spoluobčanů na ně
pracovalo a každou korunu obracelo v ruce dvakrát. Je
nejvyšší čas se přiblížit životní úrovní Západu.
ČSSD je jedinou stranou v České republice, která zabrání snahám o omezení důchodového systému a nedovolí
znovuzavedení poplatků ve zdravotnictví. Budeme také
bojovat proti nekvalitním potravinám a drahým službám, například energiím, vodě nebo telekomunikačním
poplatkům.
Lubomír Zaorálek
volební lídr ČSSD

Dobrá práce
pro všechny

Do roku 2022 zvýšíme minimální mzdu alespoň
na 16 000 korun, průměrná mzda dosáhne přinejmenším

40 000 korun.

Zvýšíme platy zaměstnancům ve školství, sociálních
službách, zdravotnictví a kultuře.

Zavedeme 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance

a nemocenská bude opět od prvního dne.
Prosadíme právo na nedostupnost po pracovní době.

Prosperující a moderní

hospodářství
Snížíme daně malým a středním podnikům

a zavedeme spravedlivé progresivní zdanění velkých firem
s vysokými zisky (nad 100 milionů korun).
Banky ročně vyvedou z ČR zisky přes 50 miliard korun,

zavedeme progresivní daně z bankovních aktiv
velkých bank. Budeme účinně čelit daňovým
únikům velkých korporací a holdingů.
Prosadíme zvýhodněné úvěry českým malým
a středním podnikatelům a investorům a podpoříme

pobídkami chytré investice, kde lidé dosáhnou na vyšší platy.

Spravedlivé daně
= kvalitní a dostupné služby
Snížíme DPH u základních potravin – pečiva, mléka,
mléčných výrobků, masa, ryb a čerstvého ovoce a zeleniny
na 10 %.

Snížíme daně a zvýšíme tak příjem 98 %
zaměstnanců. Díky této změně dojde ke zvýšení

reálných příjmů zaměstnanců v průměru o 800 – 1 200 korun.

Obnovíme společné zdanění manželů.

Podpoříme

rodiny a seniory
Prosadíme, aby na dětské přídavky dosáhli nově
rodiče až 1 milionu dětí. Rodiny, ve kterých alespoň jeden

rodič pracuje, budou mít přídavky o 300 korun měsíčně vyšší.
Rodičovský příspěvek navýšíme o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun.

Udržíme hranici věku odchodu do důchodu
na 65 letech a budeme pravidelně navyšovat penze.

Nedovolíme omezení důchodového systému.

Pomůžeme lidem, kteří pečují o své vážně nemocné
blízké. Budou mít právo na takzvané dlouhodobé ošetřovné
po dobu až 6 měsíců, v případě péče o dítě až 9 měsíců.

Kvalitní zdravotní péče

žádné nové poplatky
Zabráníme znovuzavedení poplatků ve zdravotnictví.
Jasné NE privatizaci nemocnic!
Zřídíme zvláštní fond, financovaný z části výnosu spotřební
daně na tabák a alkohol, ze kterého půjdou prostředky
výhradně na investice do veřejně vlastněného zdravotnictví.

Budeme dále zvyšovat platy lékařů, sester
i dalších pracovníků v nemocnicích.
Zvýšíme dostupnost péče v regionech,
ve kterých je nyní obtížně dostupná.

Dostupné a kvalitní
školství pro všechny
Prosadíme čtyřleté navyšování rozpočtu školství

tak, aby se platy učitelů dostaly nejméně na 130 % průměrné mzdy.
Prosadíme, aby základní školy byly pro rodiče a děti opravdu
bezplatné, včetně volnočasových aktivit.
Stejně tak zachováme bezplatné vysoké školství.

Prodloužíme provozní dobu mateřských škol
a školních družin a zaručíme jejich širokou dostupnost.
Zřídíme síť mikrojeslí a zajistíme jejich financování.

Bydlení
je základ

Zavedeme dlouhodobé bezúročné půjčky na bydlení
pro mladé rodiny a zvýhodněné novomanželské půjčky.

Podpoříme výstavbu nových bytů a obecních bytů.
sociální bydlení pro
seniory, zdravotně znevýhodněné a samoživitele
a samoživitelky.

Prosadíme co nejdostupnější

Moderní a dostupná

doprava

Zavedeme jízdné zdarma ve veřejné železniční
a autobusové dopravě pro děti, žáky základních
a středních škol a seniory od 65 let.
Prosadíme výstavbu vysokorychlostní železniční tratě ve směru
Drážďany-Praha-Brno-Břeclav. Spojení Praha-Brno bude

pod jednu hodinu.

Chceme, aby lidé mohli jezdit na jednu jízdenku a za
stejných přepravních podmínek, ať už je vozí kterýkoliv dopravce.

Bezpečná
budoucnost

Chceme být v jádru Evropské unie a podporujeme

posilování evropských vojenských kapacit ve spolupráci s NATO.

Budeme podporovat vytváření systému preventivních opatření
k zastavení nelegální migrace.
Odmítli jsme a odmítáme takové modely, jejichž ústředním
a trvalým principem jsou povinné přerozdělovací kvóty.
Navýšíme prostředky na fungování

bezpečnostních
sborů a integrovaného záchranného systému,
které budou určeny na mzdy a lepší vybavení.

Dobrá země
pro život

Na všechna síťová odvětví bude dohlížet jeden národní regulátor s vysokými
pravomocemi. Zabráníme tím nemravnému zvyšování cen

vody, energií, telekomunikačních a dalších služeb.
Zásadně posílíme postavení českých zemědělců.

Omezíme pěstování řepky olejky a prosadíme návrat k tradičním
zemědělským plodinám. Zvýšíme ochranu domácí zemědělské
a potravinářské produkce proti dovozům nekvalitních potravin.
Kvůli stále častějším suchům zřídíme záložní vrty na podzemní vodu.
Budeme usilovat o snížení plýtvání vodou a chránit
podzemní vodu před znečišťováním.

Zvýšíme výdaje na kulturu jako veřejnou službu
a zvýšíme platy pracovníků v kultuře.

Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická
Zpracovatel: Cíl, akciová společnost v Praze
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