
1. CHCI VRÁTIT Ú ŘADU PREZIDENTA D ŮSTOJNOST 

Demokratická společnost stojí a padá s hájením klíčových práv a svobod a s dodržováním 
pravidel, především těch, co vyplývají z ústavy. Prezident republiky by měl být první, kdo si 
to uvědomuje. Dnešní prezident Václav Klaus bohužel úřad hlavy státu znectil porušováním 
ústavy, ostudami v zahraničí, nepřijatelně účelovým zacházením s institutem milosti, 
prapodivným spojenectvím s protievropskými extremisty a s popírači ekologických problémů. 

Mým cílem je vrátit úřadu prezidenta důstojnost spjatou s dobrými tradicemi české i 
československé demokracie. Máme bohatou minulost, na kterou můžeme být hrdi – tradici 
Tomáše G. Masaryka, protifašistického odboje, demokratických snah roku 1968 či 
nenásilného odporu Charty 77. Hodlám se také pevně držet naplňování původních nadějí 
zlomového roku 1989. Jde mi o nastolení spravedlivého státu, který nebude sloužit jen úzkým 
politickým elitám, ale skutečně všem občanům. Pro tuto ideu chci hledat podporu u všech 
ústavních institucí a politických sil. 

  

2. BUDU STÁT NA STRANĚ LIDÍ, NIKOLI PEN ĚZ 

Za všech okolností budu ctít ústavní vymezení pravomocí prezidenta. Jako účastník 
politického dění v České republice se budu zasazovat o vymahatelnost práva a rovnost občanů 
před zákonem. Není možné mít dvojí standard – vyšší pro bohaté a mocné, nižší pro 
nemajetné a bez konexí. Každý občan žijící v této zemi má nárok na důstojné zacházení a 
ochranu před nespravedlností. I v roli prezidenta budu lpět na důsledném dodržování lidských 
práv a občanských svobod. Velmi důležité je pro mne téma rovných šancí, včetně rovnosti 
pohlaví. 

  

3. ZASADÍM SE O ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍM VE ŘEJNÝM SLUŽBÁM  

Využiji prezidentských pravomocí k prosazování principu efektivních veřejných služeb, 
především zdravotnictví a školství. Přístup k nim by neměl být omezen žádné skupině občanů. 
Člověk by se neměl pod tlakem sociálních okolností bát postavit v mládí na vlastní nohy a 
v pozdějším věku zestárnout. Kvalitu života neodmyslitelně určuje i stav životního prostředí. 
V pozici prezidenta budu vetovat zákony narušující sociální smír, omezující kvalitu života 
českých občanů a porušující lidská práva. 

  

4. BUDU VŽDY A VŠUDE DŮSLEDNĚ VYSTUPOVAT PROTI KORUPCI  

Po celé svoje politické působení se věnuji zásadovému rozkrývání kleintelistických a 
korupčních struktur. I jako prezident bude podporovat všechny legislativní návrhy i 
exekutivní opatření, která povedou k důslednému a systémovému potírání korupce. Veškerou 
autoritou prezidentského úřadu budu dál apelovat na reformu financování politických stran i 
volebního zákona tak, aby oslabil možnost finančních skupin ovlivňovat politická rozhodnutí. 
Suverénem v této zemi musí být občan-volič. 



  

5. HODLÁM PEČOVAT O DUSTOJNÉ MÍSTO ČESKÉ REPUBLIKY V EVROP Ě A 
VE SVĚTĚ 

Naše bezpečnostní a politická stabilita je závislá na stabilitě Evropské unie. Za potížemi 
evropské integrace nespatřuji jen ekonomické motivy, ale i krizi demokratické politiky. 
Naším výsostným státním zájmem je účastnit se úsilí evropských národů společnými silami 
současnou krizi překonat a zajistit dobře fungující Evropskou unii se silným sociálním 
akcentem. Dobrý zvuk a reálný vliv EU ve světě se odrazí i na postavení České republiky 
coby jejího člena. 

  

6. BUDU SPOJENCEM VŠECH SNAH O ZLEPŠENÍ STAVU SPOLEČNOSTI 

Všímám si úsilí mnoha lidí hledajících cestu, jak vrátit obsah demokracii a ochránit ji před 
korupční sílou peněz. Chci být spolehlivým partnerem parlamentních i občanských snah, které 
o změnu poměrů k lepšímu zápasí. Budu spojencem všech progresivních politických,  
společenských proudů a občanských skupin, od ProAltu přes enviromentální iniciativy až po 
rozmanité protikorupční organizace. Uvědomuji si, že otevřená občanská společnost je 
základem kvalitní demokracie a právního státu postaveného na hodnotách svobody, 
spravedlnosti a solidarity. 

  

7. PREZIDENTSKÝ ÚŘAD MÍNÍM ZASTÁVAT S ÚCTOU K PRÁVU, CIVILN Ě A 
S POKOROU 

Do kompetence prezidenta spadá řada konkrétních personálních rozhodnutí. Budu se při nich 
řídit výhradně schopnostmi kandidátů a nebudu podléhat vnějším tlakům či ideologicky 
zabarveným předsudkům. S institutem milosti budu zacházet uvážlivě a transparentně. Má to 
být úleva nešťastníkům, nikoli pomoc přátelům či bohatým. Chci, aby Pražský hrad byl 
kulturně-společenským centrem, nikoli reliktem aristokratických časů. Rád bych vykonával 
svěřenou funkci tak, aby bylo jasné, že prezident není monarcha ani všeználek s patentem na 
rozum, ale jen první mezi rovnými – demokraticky zvolený ústavní činitel, jehož úkolem je 
pokorně a důstojně sloužit své zemi. 

  

Vleklá ekonomická a sociální krize vyžaduje zásadní změnu hospodářské a sociální 
politiky  

Prezident České republiky nemá pravomoci přímo ovlivňovat hospodářskou a sociální 
politiku státu. To ovšem neznamená, že na ní nemá svůj vlastní názor, a že v rozhodování o 
politice v této nejdůležitější oblasti společenského života stojí zcela stranou. Svým 
neformálním vlivem a citlivým využívání prezidentských pravomocí může určitý směr 
hospodářského a sociálního vývoje země významně podpořit. Jaká je má vize hospodářského 
a sociálního směřování České republiky? 



  

Optimistická očekávání rychlého a téměř bezbolestného překonání krize se nenaplňují . 
Nezaměstnanost roste a rostou i její souputníci – zadluženost a chudoba. 

Krize je především krizí systémovou, je krizí neoliberálních koncepcí ovládajících státy 
v předchozích 30. letech.  

Krize je především důsledkem narůstající disproporce mezi stagnující odměnou 
zaměstnanců a výrazným růstem zisku kapitálu. Vzniklé nízké mzdy a sociální příjmy 
jsou doplňovány prakticky vynucenými úvěry domácnostem. 

Krize je však i produktem závodů ve snižování daní, především daní korporací a 
vysokopříjmových skupin obyvatelstva. 

Výpadek vlastních příjmů veřejných rozpočtů je pak „řešen“ jednak přímo na úkor 
nízkopříjmových skupin (zvyšováním zdanění spotřeby, redukcí sociálních příjmů, 
privatizací veřejných pojistných systémů, redukcí a převodem doposud bezplatných veřejných 
služeb zpoplatněnou formu), jednak vynucenými úvěry státům. 

Není náhodou, že se s dopady krize nejlépe vypořádali ve skandinávských zemích, ve 
kterých se dlouhodobě prosazuj odlišný model, než je systém permanentního snižování daní. 
Je třeba se učit z dobrých zkušeností jiných zemí. Skandinávský model prosperujícího, 
nezadluženého, sociálně a ekologicky orientovaného státu by měl být našim vzorem. 

Jakou hospodářskou politiku potřebujeme? 

Hospodářská politika musí být spravedlivá  

Základem jakékoli smysluplné a účinné politiky musí být zásadní zamezení další záměrné 
destrukce státu a jeho funkcí a odstranění neformálních i formálních privilegií určených pro 
vyvolené jednotlivce a skupiny. Proto je nutné: 

• Okamžitě začít účinně bojovat proti korupci, daňovým únikům, praní špinavých 
peněz, práci na černo a dalším negativním ekonomickým jevům.  

Tyto jevy se  české ekonomice rozrostly do takové míry, že podkopávají fungování tržních 
principů, rovnost pravidel a ve svém důsledku i rozhodování tržních subjektů. Bez tohoto 
opatření, předsunutého před všechna opatření v ekonomické a sociální oblasti, nelze ve 
skutečnosti zaručit efektivnost a účinnost přijímaných opatření hospodářské politiky. 

• Okamžitě zastavit reformy současné vládní koalice.  

Jejich podstatou je vytvoření selektivních systémů v oblasti veřejných služeb a sociálních 
transferů. Spravedlivý důchod, dostatečná a kvalitní zdravotní péče, kvalitní vzdělání pro děti 
či široce přístupné sociální služby se díky těmto reformám stanou pouze privilegiem 
bohatých. 

• Nastolit pořádek v oblasti veřejných rozpočtů.  



Bez provedení skutečného pořádku ve veřejných financích nemá jakákoli vláda právo 
předstoupit před občany a žádat po nich další ekonomické oběti. 

Na příjmové straně rozpočtů třeba zajistit především zavedení pořádku v daňovém 
systému a zajistit elementární daňovou spravedlnost.  

Je nezbytné odstranit z našeho daňového systému privilegia určená pro nejrůznější zájmové 
skupiny a jednotlivce. Okamžitě odstranit nekřiklavější příklady tohoto zvýhodnění (např. 
nákup automobilů podnikateli bez DPH) a urychleně schválit opatření směřující proti 
daňovým únikům (kontrolní pokladny s fiskální pamětí, majetková přiznání). Zároveň začít 
postupně měnit strukturu daňového systému a posílit přímé daně, daně majetkové a zavést 
daňovou progresi. 

Na straně výdajů veřejných financí je třeba znovu zavést elementární pravidla 
efektivity. 

Daňový poplatník má právo znát, k jakým účelům jsou použity jeho peníze. Je nutno provést 
podrobný audit všech výdajových položek veřejných rozpočtů. Je nutno bezpečně zjistit co se 
skrývá za nejrůznějšími nenápadnými výdajovými tituly a kdo je na ně všechno napojen. To 
se týká také mzdových výdajů placených z veřejných zdrojů. 

Hospodářská politika státu musí být prorůstová 

Překonání krize je možno jen společným úsilím s ostatními evropskými zeměmi a úzkým 
propojením České republiky s Evropskou unií a jejími protikrizovými opatřeními. To však 
neznamená, že by ČR neměla nic dělat. 

Česká ekonomika za poslední čtyři roky nebyla, na rozdíl od všech okolních zemí, 
schopna překonat předkrizovou úroveň HDP. ČR se v posledních letech od vyspělých 
členů EU vzdaluje. Příčinou je především politika „předávkované“ restrikce (a ne tolikrát 
používané vnější faktory), která přivolala na českou ekonomiku další vlnu krize a která 
v následujícím období bude velmi negativně ovlivňovat její hloubku. Proto je potřebné: 

• Okamžitě přehodnotit postup snižování deficitu veřejných financí. 

Stabilizovat schodek okolo 3 % HDP (to je vzhledem k výchozí úrovni zadlužení přijatelné). 
Se snižováním schodku pokračovat až po nastartování ekonomického růstu. Současný tlak na 
prudké snižování rozpočtových deficitů v období ekonomické stagnace vede ke stagnaci a 
k pravděpodobnému výraznému poklesu HDP, a to vyvolá další dodatečné deficity veřejných 
výdajů. 

• Připravit a přijmout opatření v reálné ekonomice směřující ke zvýšení její 
efektivity a výkonnosti. Je nutné obnovit postavení ČR jako producenta vyspělých 
technologií. Tato opatření by měla obsahovat i následující kroky: 

• podstatně zvýšit podporu technickému školství – od učňovských škol přes střední 
technické školy až po vysoké školy; 

• podstatně zvýšit podporu výzkumu a vývoji s cílem zvýšit podíl vývozu technologií 
v českém exportu a roli českých firem jako finálních – generálních – dodavatelů 
velkých investičních celků – elektrárny, potravinářské technologie, chemie; 



• k podpoře exportu českých technologií na tyto trhy založit státní exportní společnost, 
která by zajišťovala komplexní vývoz s garancí státu; 

• ke zvýšení podílu výzkumu a vývoje koordinovat rozvoj vědeckotechnických parků a 
inovačních center; 

• zcela změnit dosavadní podporu českého zemědělství s cílem zvýšit podíl tuzemských 
potravin na spotřebě na 80–90 %, zejména co se týká masa, zeleniny, ovoce, mléka. 
Otázka soběstačnosti ve výrobě potravin se v příštích letech stává klíčovou pro 
bezpečnost státu. 

• podpořit rozvoj nájemního bydlení – výstavbu nejméně 50 tis. bytů v nájemním 
bydlení se sníženým nájemným. 

  

Hospodářská politika musí být sociálně citlivá  

Stále narůstající nezaměstnaností (a zvláště pak tou dlouhodobou) jsou ohroženy široké 
skupiny obyvatelstva. S těmito občany nelze a priori zacházet jako s někým, kdo pracovat 
nechce a jen zneužívá sociální dávky. Tito lidé nejsou ani darmojedi, ani podvodníci ani 
zloději vykrádající veřejné finance. Ti jsou jinde. Nelze připustit, aby se tito občané, postižení 
ekonomickou krizí, kterou nezavinili, propadli se svými rodinami do bezvýchodné situace. 

Je třeba se zásadně postavit proti návrhům současné vládní koalice směřujícím k přeměně 
systémů sociální ochrany na systém chudinské péče. Je nutno přijmou opatření resp. 
vypracovat komplexní plán zmírnění sociálních dopadů krize a takzvaně reformního působení 
a vytvořit na tento plán dostatečné finanční rezervy v systému veřejných rozpočtů.  Je tedy 
třeba „natáhnout záchrannou sociální síť“ a vypracovat národního plánu boje proti 
nezaměstnanosti a chudobě.  Mimo jiné je třeba: 

-          Zásadním způsobem je třeba posílit terénní sociální práci. Tu je nutno směřovat 
především k vyhledávání osob, které tuto pomoc potřebují (lidé s různými handicapy, staří 
lidé apod.). 

-          Je nutno vybudovat záchytná sociální střediska ve velkých městech, kterým hrozí 
vytváření ghett pro občany s nízkými příjmy se všemi doprovodnými jevy, které se již 
projevují v některých městech. 

-          Je nutno změnit základní filosofii sociálních systémů, které byly tvořeny pro zcela 
jiné ekonomické podmínky a jejichž účelem bylo v prvé řadě ušetřit finanční prostředky. 

-          Bude nezbytné posílit systémy sociálního bydlení, připravit systém refinancování 
hypoték v případě, že se občané vlivem krize dostanou do platebních problémů. 

-          Bude nutno připravit případné znovuzavedení regulace cen základních životních potřeb 
-  především paliv a energií. 

-          Bude nutno zásadním způsobem finančně posílit výdaje na aktivní politiku 
zaměstnanosti. 

-          Bude nutno přijmout potřebná opatření, která jednoznačně definují lichvu a zabrání 
finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci zaměstnanců tím, že jim 



nabízejí nepřiměřeně úročené půjčky, které pak vedou k nezvládnutelnému zadlužení 
domácností a často končí osobním bankrotem či exekucemi. 

 


