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Jasně !MODRÁ
Jedeme za Vámi! Během září a října zaplaví Modrá vlna celou republiku. Naši kandidáti Vám představí náš program i sami sebe. Podívejte se, kdy dorazíme k Vám.
Více na ods.cz/modra-vlna.

Vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL přinesla za poslední 4 roky
nevídané množství nových zákazů, regulací a povinností jak
pro občany, tak firmy. Projděte si přehled, co kvůli současné
vládě nesmíte nebo nově musíte.
Více na str. 3

PŘEDVOLEBNÍ NOVINY ZÁŘÍ 2017

Z popelky perlou
České republiky

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

VYŠEHRADSKÁ DEKLARACE

Jaké mají kandidáti ODS za náš kraj ve volbách do Poslanecké sněmovny plány? Kdo se
o Vaše hlasy uchází a co chce změnit?
Více na str. 4

BILANCE VLÁDY

O 4 tisíce

nových úředníků více

Na Ministerstvu financí přibylo za vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL více než
4 tisíce úředníků.

130. na světě

v délce stavebního řízení

V České republice trvá stavební řízení
déle než v Nepálu či Kongu. Jsme až
na 130. místě ze 190 zemí.

Na 34,6 %

vzroste daňová kvóta

V roce 2018 bude složená daňová
kvóta nejvyšší za posledních 8 let. Lidem tak zůstane méně peněz z jejich
příjmů.

Zvyšování čistých mezd, audit zbytečné byrokracie nebo
zvýšení výdajů na obranu a vzdělávání jsou základními podmínkami, které si občanští demokraté stanovili
při případné účasti ODS ve vládě. Celkem 12 podmínek
shrnuli do tzv. „Vyšehradské deklarace“, kterou vedení
a volební lídři ODS představili na symbolickém místě,
pod pražským Vyšehradem.
„Tato deklarace je výrazem našeho nesouhlasu se způsobem, jakým se vede, nebo spíše nevede politická diskuse dokonce i pouhé
dva měsíce před volbami. Tato deklarace je
zásadním odmítnutím toho, že veškeré debaty a rozhovory vedou média i mnozí politici jenom o tom, kdo s kým bude v příští
vládě, místo aby se diskuse vedly o tom, co

která strana opravdu udělá a co potřebuje
Česká republika a lidé, kteří tady žijí a pracují,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Silný program pro silné
Česko
Představení deklarace s 12 podmínkami pro

vstup do vlády navazuje na obsáhlý „Silný
program pro silné Česko“, který ODS tvořila
společně s odborníky i širokou veřejností při
sérii veřejných diskusí. Jako první politická
strana v České republice představila ODS
program již na jaře letošního roku a řada
dalších stran se jím následně inspirovala.
Hlavními cíli ODS jsou zvýšení čistých mezd
zaměstnanců, odstraňování byrokracie občanům i firmám, zlepšení vzdělávání a vyšší
investice na obranu.

190 kroků pro lepší život
K těmto cílům má směřovat 190 kroků pro
lepší život. ODS v nich zcela konkrétně představuje, jaká opatření chce prosadit, zavést,
nebo co naopak plánuje zrušit.

„Věříme, že touto deklarací pomůžeme
nasměrovat politické diskuse k zájmům
a problémům občanů, k potenciálu České republiky, od snění k závazným slibům,
od nejasných a malých úprav dosavadní
politiky vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL
ke konkrétním změnám ve prospěch lidí
v naší zemi. Z naší strany je tato deklarace
především veřejným příslibem, že účast ODS
ve vládě musí být jasně svázána s plněním
našeho programu,“ vysvětluje předseda
ODS Petr Fiala.
Součástí 12 podmínek je také snížení sociálních odvodů, které platí zaměstnavatelé,
zavedení jednotného formuláře pro daňové
přiznání a přehledu pro sociální a zdravotní
pojišťovnu nebo zrušení EET a zavedení tzv.
paušální daně.
Více na str. 2 a 3

NIŽŠÍ DANĚ, VYŠŠÍ MZDY MÉNĚ BYROKRACIE, VÍCE SVOBODY...
ODS chystá pro všechny
To, že byrokracie dusí občany i podnikatele, není žádnou novinkou. Zbytečné potýkání se s úřady na nás čeká při stavbě rodinného domu či při zahájení podnikání. Je na čase spustit antibyrokratickou revoluci, která nám všem usnadní život. Ptáte se jak?
Předně odstraníme zbytečné předpisy a rozšíříme elektronizaci.

faktické zvýšení mezd
o 7 %. Nově byste tedy neodváděli státu daň z vyšší
superhrubé mzdy, ale jen
z hrubé mzdy. Rozdíl? Právě těch sedm procent.

Ze všech stran se na nás hrnou tvrzení
o tom, jak se naší ekonomice skvěle daří
a jaký hospodářský růst Česká republika
zažívá. Po pohledu na výplatní pásku nás
však tato iluze záhy opouští. Částka, která
pravidelně každý měsíc na náš účet dorazí,
se již několik desítek let drží na podobných číslech. Kde jinde ale máme pocítit
sílu české ekonomiky než právě na našich
platech?

Zlevněme cenu práce
a snižme daně
Řešení může být jednoduché. Když se

podíváme do statistik a srovnávacích studií,
zjistíme, že Česká republika patří k zemím
s nejvyšším daňovým zatížením a zároveň
nejvyšší cenou práce. Přitom čísla jasně
ukazují, že Češi jsou národ pracovitý a velmi produktivní. Jednou z možností by bylo
donekonečna tlačit na zaměstnavatele, aby
svým zaměstnancům přidali. Jenže to je
spíš boj s větrnými mlýny, než aby se to
mohlo stát skutečností. My chceme jít daleko jednodušší cestou – ZLEVNIT CENU
PRÁCE a SNÍŽIT DANĚ.
Pokračování na str. 3

Byrokracie bere energii nejen občanům,
podnikatelům a živnostníkům, ale také
úředníkům, kteří jsou zavaleni hromadami papírů. Potom se nemůžeme divit,
že nemají čas na to, aby se více věnovali
občanům a jejich potřebám. „Místo, aby
vláda s byrokracií bojovala a ulehčovala
lidem život, většinu energie věnovala vymýšlení různých nových kontrol, vyhlášek a úředních úkonů. Výrazně tak zkomplikovala život podnikatelům a dalším
lidem,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.
Podali jste státnímu úřadu žádost nebo
oznámení, ale stále nemáte odpověď?
Občanská demokratická strana má jednoduché řešení – automatický souhlas úřadu, pokud neodpoví ve stanovené lhůtě.

Uvědomujeme si, jak je důležité, aby
měl každý občan možnost kdykoli nahlédnout do všech zákonů.
Pro tento účel zavedeme
veřejně přístupný systém
eSbírka, kde stát bude
v ucelené podobě zveřejňovat aktuální znění
zákonů.
Pokácet strom na vlastní zahradě? Dosud velký
problém. Úředníci často
zasahují do našeho života a rozhodují o věcech,
na které z logického pohledu nemají právo. My
razíme heslo „na vlastní

zahradě je každý svým pánem”. Umožníme tedy kácení stromů na soukromých
zahradách bez souhlasu úřadů. „Zatímco vláda ukládá občanům a podnikatelům jednu novou povinnost za druhou,
vládní představitelé se chovají úplně
opačně,“ tvrdí 1. místopředsedkyně ODS
Alexandra Udženija.
Více na str. 2 a 3
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PETR FIALA: OD A DO Z...
Více písmen na www.pfiala.cz/AZ

D

Demokracie
Nejlepší způsob politického systému, nic lepšího není ani nemůže být. Jsem vášnivý stoupenec zastupitelské demokracie, ohraničené
řádem, ústavou. Ale taky si myslím, že
demokratické postupy se nedají používat
všude. Demokracie kupříkladu nepatří
do školy nebo do kultury. Není možné,
abychom se sešli a jako lid hlasovali třeba
o tom, jak mají vypadat školské osnovy
a jestli podpoříme Michala Davida nebo
brněnskou filharmonii. Pro demokracii
musí být spousta podmínek. Ale hlavní
podmínkou jsou demokraté. Nevěřím
žádnému politickému inženýrství. Buďto
jsou zde lidé, kteří chtějí žít v demokracii,
a pak to funguje. Anebo je nemám a pak
můžu vytvářet strukturu, jakou chci, procesy, a nebude to fungovat, bude to jenom
karikatura. Demokracie nejvíce ze všeho
potřebuje demokraty. Proto se demokracie nedá vyvážet, dá se jí jedině pomoct:
a buďto lidi demokracii chtějí, nebo nechtějí. A volby jsou i o tomhle: jestli chceme demokracii, nebo si jí nevážíme a nechceme ji.

Abeceda je uspořádání písmen a podle abecedy můžete řadit slova. Tak vznikl tento text.
Kolegové mi nadhazovali písmena nebo přímo slova, sám jsem občas k písmenu řekl slovo,
které mě napadalo, a k některým z nich jsem přidal komentář. Jsou to – řečeno s básníkem –
takové „pravdy okamžiku“.

J

Jana
Moje žena. Jsme manželé 25 let. Poznali jsme se a začali spolu chodit
při listopadových demonstracích
v Brně v roce 1989, svatbu jsme měli v roce
1992. Jana je bioložka, působí na brněnské
lékařské fakultě, zabývá se zdravým životním stylem a podporou a ochranou veřejného zdraví. Máme spoustu společných
zájmů, vidíme svět velmi podobně, navzájem se podporujeme a děláme všechno
spolu. Z mé politické aktivity sice nadšená není, ale sdílí důvody, pro které jsem
vstoupil do politiky, a pomáhá mi, kde jen
to jde. Před publicitou ji ovšem chráním,
protože jako konzervativní člověk si myslím, že vztahy a rodina patří do soukromé sféry a ta se od té veřejné prostě liší.
I když vám dnes kdekdo bude vykládat
pravý opak.

P

Pravice
Nesouhlasím, že rozdělení na pravici a levici už neexistuje. Vždycky
bude existovat, protože se budou
politické strany a politici dělit na ty, kteří
chtějí více státního řízení a více admini-

Vzhledem k množství aktivit, které
máte, najdete si ještě čas na odpočinek?
Ale docela jo. Hlavně poslední dobou.
Už té práce také není tolik, nemusím tolik lítat z místa na místo a začíná se mi
to líbit.
A kde a kdy jste nejšťastnější?
Jejda… Těch důvodů a míst ke štěstí
je denně mnoho! Šťastný jsem doma se
svými blízkými, šťastný jsem v práci, když
dělám, co mě baví, šťastný jsem na hokeji,
mezi kamarády, přáteli… Prostě myslím,
že každý má těch důvodů ke štěstí hodně,
jen je potřeba si je uvědomovat.
Jedna z Vašich krásných rolí je
role západního letce Antonína Maděry
ze seriálu a stejnojmenné knihy Zdivočelá země. Je z doby hluboké totality
a ukazuje komunistická zvěrstva. Jaký
pocit ve Vás natáčení zanechalo?
Na to se nedá do smrti zapomenout.
Jednak jsem měl to štěstí – a jsme zase
u toho – že jsem tu roli hrál, že to byla
krásná, dlouhá a hlavně smysluplná práce se skvělými lidmi (další štěstí) a obsah

seriálu byl opravdový a pravdivý. Co víc si
herec může přát?

Jak vnímáte dnešní dobu? Máte
z něčeho obavu?
Z mého pohledu žijeme pořád ve „zdivočelé zemi“. Obavu mám právě ze zmiňovaných komunistů. Nikomu z nich se
nic nestalo, nikdo z nich nebyl potrestán,
o padesátých letech už se dneska nemluví
a komunisti stále víc a víc vystrkují růžky a my je opět necháváme nehorázně se
roztahovat a páchat jejich demagogické
orgie. Každý zločinec by měl být po právu
potrestán. Tak by to v demokratické společnosti mělo být. Ale tady u nás jsou stále
ti, na které zákony neplatí, a my, ti druzí.
Není to zdravé.
A co Vás naplňuje optimismem?
Že pořád ještě neztrácíme paměť
a pamatujeme si, co to znamená slovo
totalita, dělnická třída a její boj. Věřím,
že pravicová politika je pro naši zemi
ta správná. A hlavně doufám, že ta naše
příslovečná náchylnost na Východ se
konečně změní a pochopíme, že to není
ta správná světová strana.
Proč jste se rozhodl podpořit Petra
Fialu?
Protože jsem již skoro čtvrtstoletí pravidelným voličem ODS, a to i v dobách, kdy
se jí nedařilo. Dnes vidím velkou příležitost pro renesanci této strany a Petr Fiala je
pro mě člověk čestný a nezkorumpovaný.
A ODS strana, u které jsem si jistý, že nikdy nepůjde ruku v ruce s komunisty.

Kontrolní hlášení podnikatelům zvyšuje náklady a kvůli drobným chybám je
vystavuje úřední šikaně a desetitisícovým pokutám. Jeho přínos pro státní
rozpočet je přitom nicotný. Proto jednoznačně říkáme, že tento nesmyslný
nástroj zrušíme.

VÍCE SVOBODY...

strativních postupů a více přerozdělování, a na ty, kteří chtějí více svobody a víc
věří lidem, spontánním aktivitám a individualitám. V každé zemi je to trošku
jinak, v každé zemi jsou jiné podmínky,
ale v každé zemi se dá rozdělit politická
scéna na pravici a levici. Musím taky dodat, že u mě neplatí, že v mládí je člověk
levičák a pak teprve pravičák. Od doby,
kdy jsem vnímal svět politiky, jsem byl
vždycky napravo, a o tomhle jsem nikdy
nepochyboval.

ÎÎ Systém jedněch dveří

Chceme, aby občan pro vyřízení svých
záležitostí na úřadech nemusel obíhat
jednotlivé zaměstnance státní správy sám, ale aby je mohl vyřešit na jednom místě a s jedním úředníkem. Proto zavedeme princip jedněch dveří,
kdy bude stačit všechny dokumenty
předat úřadu na jednom místě a vše
se zpracuje již bez dalších front a čekání.

V

Víno
Víno má v sobě mnoho významů, je to kulturní nápoj. Je to
produkt zemité ruční práce s vysokou kvalitou, pečlivostí a současně i lehkostí – to dohromady vytváří styl života.
Víno je spjato s jižní Moravou – a platí, že
oblasti, kde je víno, byly vždycky jiné než
ty, kde víno není. Zastávám se i piva, i ono
je ušlechtilý zdravý nápoj, oba nápoje jsou
také historické, kulturní, v rozumné míře
zdravé. Nejčastěji piju červené víno, zpočátku to bylo proto, že mi bílé nedělalo
dobře, ale dnes mi prostě chutná. Nevěřte
povídačkám o tom, k jakému jídlu se to
které hodí či musí pít, je to na vás a vybírejte podle chuti.

Jeden člověk pracuje u lopaty, druhý kontroluje bezpečnost
práce, třetí hlídá odvod daní, čtvrtý kontroluje, co bude dělat
po pracovní době. Zdá se vám tato parafráze na starý vtip
přitažená za vlasy? „Nám bohužel ne. Krásně to ilustruje, kam
v praxi vede byrokracie, která se tu v posledních letech rozmáhá neuvěřitelným tempem. Těch, kteří svou prací vytvářejí
hodnoty, ubývá, naopak těch, kteří kontrolují, regulují a zakazují, přibývá,“ říká předseda Soukromníků a trojka na kandidátce v Pardubickém kraji Petr Bajer.

formuláře a hlášení. Pomocí těchto
formulářů pak buzerují všechny aktivní a pracovité lidi a po daňových
poplatnících vyžadují čím dál větší
množství informací. To je však v rozporu se zákony i ústavním pořádkem naší země,“ podotýká Petr Bajer.
Právě proto Strana soukromníků ČR již
v minulém roce iniciovala podání ústavní
stížnosti proti kontrolnímu hlášení
DPH. Ústavní soud ve svém
nálezu ke kontrolnímu
hlášení DPH uložil vládě, aby přijala potřebná
legislativní
opatření
a vyřešila tento protiústavní stav. To se
však nestalo a Ministerstvo financí dokonce přímo vzdorovalo Ústavnímu
soudu s tím, že
pro praktiky spojené s kontrolním hlášením
DPH
úředníkům bude
stačit
obec-

navatele. Stát tak z kapes lidí bere neúměrně mnoho peněz, které by jistě využili lépe po svém. Proto snížíme
odvody na sociální pojištění o 2 procentní body a otevřeme tak prostor
pro zvyšování mezd.

ÎÎ Paušální daň

Daně mají být jednoduché a nízké. Pro nejmenší podnikatele chceme
proto zavést paušální daň ve formě
podnikatelské licence, po jejímž zakoupení podnikatelům odpadne většina povinností i kontrol a stát vybere
na daních stejně nebo víc.

ÎÎ Učitelům minimálně
35.000 Kč

Dobře motivovaní učitelé jsou jednou z podmínek kvalitního vzdělávání.
Proto prosadíme, aby minimální plat
učitelů činil 35 tisíc Kč. Tyto prostředky jsou nutnou investicí do budoucnosti a lze je získat úsporou peněz,
které jsou ve školství dnes vynakládány mnohdy neefektivně.

NIŽŠÍ DANĚ, VYŠŠÍ MZDY
Pokračování z titulní strany

Zvyšme čisté mzdy o 7 %

Pokračování z titulní strany

„V posledních čtyřech letech se úplně
zastavila elektronizace státní správy. Zaostáváme tak za řadou jiných států. Navrhujeme proto rozšíření a hlavně zlepšení
uživatelského prostředí CzechPointu tak,
aby si občan mohl vyřídit většinu úředních záležitostí z domova. V případě, že
se na úřad vypraví, musí mít možnost
rozdílné agendy vyřešit na jednom místě
s jedním úředníkem, jako to funguje například v bance,“ prohlásil místopředseda
ODS Martin Kupka.
Nechme úřady, aby si samy obstaraly stanoviska a nenutily občana, aby si
vše vyřizoval sám. Zjednodušit se ale dá

POSLEDNÍ ČTYŘI ROKY?

V souvislosti s růstem evropské ekonomiky se daří i výrazně exportně orientovanému českému hospodářství. Firmy hledají
pracovníky, o ty kvalifikované se strhává
doslova boj. „Je ale na pováženou, že mezi
zaměstnavatele s největší poptávkou
po pracovní síle patří i stát. Neustále hledá
několik tisíc úředníků, kteří mají zaplnit
tabulková místa vytvořená v souvislosti
s rostoucí byrokracií,“ poukazuje na smutnou realitu Petr Bajer.
Právě socialistický model řízení státu,
kdy vše musí být pod kontrolou, brání
tomu, aby ekonomika rostla ještě rychleji.
„Když se podívám na to, jak se naše vláda
chová nejen k drobným podnikatelům, tak
mi to přijde, jako bychom se opravdu vraceli minimálně o třicet let zpátky. A nejde
jen o množství zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších povinností. Neskutečné jsou
i sankce. Místo toho, aby úředník pouze
na chybu upozornil, tvrdě trestá,“ říká.
Nejhorší ovšem je, že vláda si už osvojuje i manýry, které jsou zcela totalitního
charakteru. „V posledních letech se v naší
zemi rozmohly protiústavní praktiky, kdy
si berní úředníci nad rámec zákonem
daných možností vytvářejí nejrůznější

ÎÎ O 2 % nižší odvody

Vysoké náklady práce v podobě odvodů brání růstu čisté mzdy a jsou nevýhodné pro zaměstnance i zaměst-

nout a chovat se k druhým s přiměřenou
úctou a zdvořilostí. Není těžké být neslušný, sprostý, chovat se jako hulvát. To je
nejsnazší. Ve slušnosti vidím sílu a hrdě se
hlásím k tomu, že chci být lidsky i politicky slušný.

pro renesanci ODS BUZERACE I TOTALITNÍ PRAKTIKY

Jste herec, moderátor, bavič, držitel
Českého lva. Jaká role Vám nejvíc sedí?
Jo, to kdybych věděl. Nikdy dopředu
nevím, jestli role, na které pracuji, mi
bude sedět, nebo ne. Často si myslím, že
to vůbec není pro mě, ale díky zkouškám
a třeba i režisérovi se to změní. Pro mě je
režisér hodně důležitá osoba jak při zkoušení, tak při natáčení.

ÎÎ Zrušení kontrolního
hlášení DPH

2017

S
Vidím velkou příležitost

MÉNĚ BYROKRACIE,

3

ODS NAVRHUJE

201?

Slušnost
Obecně věřím v lidskou slušnost.
V politice jsem se setkal s tím,
že mi lidé říkali: on je slušný a to
znamená, že je slabý. Považuji to za nesmysl. Společnost, která si začne myslet,
že slušnost rovná se slabost, do jisté míry
prohrává svůj boj o svobodu a sebeúctu.
Slušnost je tmel společnosti v mnoha
směrech. A i když je v tom někdy i jistá
míra pokrytectví, vždy je lepší se ovlád-

Martin Dejdar (52):
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né
ustanovení
daňového
řádu.
„Vládní představitelé tak znovu ukazují,
jak málo respektují ústavní principy a jak
se všemi možnými cestami snaží o návrat totalitních praktik, omezení svobody
a soukromí a nastolení vlády všehoschopných úředníků a kontrolorů. Neúcta a nerespektování
Ústavního
soudu jsou podle mě
varovným signálem pro všechny,
kteří stále ještě
věří socialistickým a populistickým slibům
dnešní vlády,“
uzavírá Petr
Bajer.

mnohem více věcí. Zmodernizujeme portál datových schránek, který bude sloužit
jako jednoduchý přístup ke všem elektronickým službám státu. Doposud si pro
výpis z rejstříku trestů i výpis z evidence
bodového hodnocení řidičů musel přijít sám osobně, my zavedeme jednodušší
cestu k těmto dokumentům – přes internet z pohodlí domova.

Jednodušší život
pro podnikatele
Malé změny nestačí. Dosavadní vláda
zavedla změny, které znepříjemnily práci
podnikatelům a kvůli kterým ukončilo

svou živnost mnoho z nás. Je na čase udělat těmto hloupým opatřením přítrž a připravit „ornou půdu“ pro nové živnostníky.
Jimi se budou občané moci stát na internetu bez zbytečného postávání na úřadě.
Také vám přijde nesmyslné omezení
otevírací doby v obchodech? Zrušíme
ho. Co říkáte na extrémně vysoké pokuty při drobných přestupcích? Zrušíme je.
A stejně tak zrušíme nejméně 20 % regulací, zákonů a vyhlášek, které se týkají
například školení o bezpečnosti práce
u nevýrobních podniků nebo povinné
zdravotní prohlídky u lékařů pro zaměstnance, kteří neprovádějí fyzicky náročnou
činnost a spoustu dalších. „Byrokracie

Ve svém programu přinášíme jednoduchý
návod na to, jak cíle dosáhnout. Chceme
prosadit zvýšení čistých mezd zaměstnanců
o 7 % zavedením 15% sazby z hrubé mzdy.
„Námi navrhovaná změna by lidem s průměrným platem přinesla navíc 1 500 Kč
měsíčně. A to už skutečně stojí za to,“ vysvětluje předseda ODS Petr Fiala.
Jako další změna se nabízí snížení odvodů ze mzdy, které musí zaměstnavatel
za své zaměstnance odvádět, a to o celá dvě
procenta. Tímto krokem se sníží náklady
na pracovní místo a zároveň tak vznikne
prostor pro rychlejší růst mezd. A když se
k tomu zruší solidární přirážka i zbytečné
a nesmyslné daně, přinese náš daňový balíček skutečné navýšení platů.

netrápí pouze občany, ale i drobné podnikatele a živnostníky. Jsem rád, že jsme se
s ODS domluvili na zrušení většiny opatření, která tato vláda vůči soukromníkům
zavedla. To byly naše priority, se kterými
jsme do vyjednávání s ODS šli, a jsem
rád, že se nám je podařilo prosadit,“ řekl
předseda Strany soukromníků ČR Petr
Bajer.
Je také na čase prosadit větší smluvní
volnost v pracovněprávních vztazích mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tento
krok pro nás znamená deregulaci home
office, přesčasů, krátkodobých a vedlejších pracovních úvazků a spoustu dalších
kroků ke snadnějšímu životu.

Máme na nižší daně?
Pro ty, kteří si nyní pokládají otázku, zda

na takové daňové změny jako země vůbec máme, odpovíme krátce a jasně: Ano,
máme. Veškeré naše návrhy jsme důkladně
propočítali a na konkrétních příkladech
ukázali, čím výpadek příjmů státního rozpočtu nahradíme. „Když se třeba jen o pětinu zredukují neprůhledné národní dotace
na nepotřebné projekty, ušetříme rázem
přes 20 miliard korun. A když se konečně
někdo začne zajímat o zneužívání sociálních dávek, do státního rozpočtu přiteče
minimálně dalších 10 miliard,“ upřesňuje
předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.
Penězi, které lidé získají navíc, nebudou
topit, ale využijí je na nákup zboží a služeb.
Z těchto věcí získá stát na oplátku 8 až 10
miliard na DPH a spotřebních daních zpět.
Ještě musíme navíc připočítat 50 miliard
korun, které stát díky růstu naší ekonomiky
každoročně získává.
Prostor pro snižování daní a růst platů
tedy je obrovský. Platy se musí začít zvyšovat. Protože na to jako země máme a protože si to lidé zaslouží.

Vyšehradská deklarace NAŘÍZENÍ, REGULACE, ZÁKAZY
Během posledních
čtyř let stávající vlády došlo
k největšímu omezení
naší svobody
za mnoho let.

Zákaz kouření
v restauracích

Povinná školka pro
pětileté děti

Kontrolní
hlášení DPH

Pokračování z titulní strany

Jaké nepřekročitelné
podmínky ODS stanovila?
• Zvýšení čistých mezd pro všechny zaměstnance cestou snížení daní.
• Významné snížení odvodu sociálního
pojištění pro zaměstnavatele.
• Zvýšení limitu výdajových paušálů
pro živnostníky minimálně dvojnásobně.
• Závazek vlády nezvyšovat daně pro
firmy po celé volební období.
• Zavedení jednoduchého a jednotného přiznání daní, sociálního a zdravotního pojištění.
• Zrušení EET a zavedení paušální daně
pro neplátce DPH – princip „zaplať
a podnikej bez dalších kontrol“ pro
nejmenší podnikatele.
• Audit byrokratické zátěže a právního
systému v klíčových oblastech do šes-

•
•
•
•

•

ti měsíců od nástupu vlády a radikální
snížení počtu regulací, zákonů a vyhlášek v prvním a druhém roce vlády.
Zavedení systému „všechno v jedněch
dveřích“ pro vyřízení všech běžných
záležitostí pro občany od 1. 1. 2019.
Výrazné snížení národních dotací soukromým firmám a výrazné snížení investičních pobídek.
Vzdělání se stane finanční a politickou
prioritou vlády.
Vláda připraví sebevědomou pozici
v EU a strategii prosazování reforem
EU založenou na národních zájmech
a národním konsenzu. Součástí programu vlády bude odmítnutí povinných uprchlických kvót a povinného
přijetí eura.
Vláda nedovolí zpochybňovat euroatlantickou orientaci ČR, zvýší výdaje
na bezpečnost, prosadí postupné
zvýšení výdajů na obranu do úrovně
2 procent HDP během šesti let.

Omezení otevírací
doby v obchodech

Povinné reflexní
vesty pro chodce
Vláda ČSSD+ANO+KDU-ČSL
schvalovala jeden zákaz
za druhým, jedna nová
povinnost
střídala
druhou. Nové regulace se nevyhnuly
občanům, podnikatelům, a dokonce ani dětem.
Co dříve bylo
na
svobodném rozhodnutí
každého z nás,
je dnes vynucováno zákonem
pod pohrůžkou
vysokých pokut.

Zákaz kácení stromů
na vlastní zahradě
Elektronická
evidence tržeb

Prolomení domovní
svobody
Jednotné přijímací
zkoušky na střední školu
Omezení výdajových
paušálů
Česká republika je až na 130. místě
v jednoduchosti získání stavebního povolení. V 80 zemích světa
můžete začít podnikat rychleji
než v České republice. Splnit
daňové povinnosti trvá průměrně 234 hodin ročně.
Začínáme se znovu blížit do
doby, kdy na všechno bude
potřeba povolení a co nebude povoleno, bude
rovnou zakázáno. Tato
doba musí skončit. Co není
nutné regulovat, do toho
nemá stát jakkoli mluvit.
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Dvě tváře Moravskoslezského kraje
– z popelky perlou České republiky

Ivan Mládek: Proč ODS?

Proč jsem vždycky podporoval ODS
a další pravicové strany a nesocialistická hnutí?
Protože mám sociální cítění. Jsem přesvědčen, že neúměrné zdaňovaní a zbytečné byrokratické zasahování do podnikatelských aktivit, typické pro levicové
strany, nikdy nezajistí finanční prostředky
pro pomoc sociálně potřebným. Za socialistických vlád vždycky zůstává jen u planých předvolebních slibů. Ne, že by vítězní levicoví politici neradi rozdávali, snaha
by byla, ale není z čeho rozdávat. A když
přesto rozdávají, tak na zhoubný dluh.

Žádný jiný kraj neprošel od revoluce tolika změnami jako ten Moravskoslezský. Ze špinavé
popelky, kde hlavním zdrojem obživy byla těžba uhlí a těžký průmysl, se postupně stala
turisty i investory vyhledávaná perla České republiky. Mnoho dobrých změn se podařilo,
řada problémů své řešení teprve hledá.
„Za mého mládí byly symbolem našeho
kraje důlní věže. Dnes jsou to špičkové
podniky exportující do celého světa a také
kulturní, společenské a sportovní akce, které každoročně lákají desítky tisíc lidí z celé
republiky, ať už se jedná o Dny NATO, Zlatou tretru nebo Colours of Ostrava,“ říká
Zbyněk Stanjura, volební lídr ODS za Moravskoslezský kraj.
Některé problémy zmizely, jiné přetrvávají a také se objevily nové. Kvalita ovzduší
se sice oproti minulému období výrazně
zlepšila, stále je však v porovnání se zbytkem republiky tristní a musíme nadále dělat kroky k jejímu zlepšení.

SOUTĚŽ O LET BALÓNEM
Chtěli byste se společně se svou rodinou či
přáteli proletět balónem ve vašem oblíbeném
kraji? Tiše se vznášet nad krajinou daleko
od ruchu všedního dne?

V kraji za 20 let ubylo
80 tis. lidí
Novými fenomény, které sužují Moravskoslezský kraj, jsou zejména nadprůměrná nezaměstnanost a odchod mladých
lidí z regionu. Od roku 1993 tak náš kraj
opustilo přes 80 tisíc lidí, to jsou skoro dvě
okresní města plná lidí. „Každoročně z našeho kraje odcházejí stovky obyvatel za životem někam jinam. Samozřejmě že nějaká kulturní památka nebo sportovní akce
obyvatele v našem kraji neudrží. Většina
jde za prací, uplatněním, vyšším výdělkem
nebo za lepším životním prostředím. To
je třeba nabídnout i u nás,“ uvádí Martin
Sliwka, kandidát č. 3 za Občanskou demokratickou stranu.
Právě vysoká nezaměstnanost, která
i v současné době v kraji převyšuje 6 %,
a ve srovnání se zbytkem republiky podprůměrné mzdy jsou hlavními důvody
odchodu mladých lidí zejména do Prahy
a Brna. „Těmto mladým lidem musíme na-

Pošlete výsledek tajenky na e-mail letbalonem@ods.cz nejpozději
do 30. září a můžete vyhrát let balónem.
Přejeme hezké léto!

bídnout možnost vyšších mezd i v Moravskoslezském kraji. Toho můžeme dosáhnout například snížením daní, zlepšením
vzdělávání a lepší spoluprací škol a firem
zejména v technických oborech. Učni
musí mít možnost získat zkušenosti a praxi
i u živnostníků, kde také po škole najdou
uplatnění, nebo si založí své podnikání,“
dodává Zbyněk Stanjura.

Kvalitní doprava snižuje
nezaměstnanost
Jedním z fungujících způsobů, jak snížit nezaměstnanost, je zlepšení dopravy.
Tomu napomůžou jak obchvaty měst, je-

jichž příprava začala za vlády ODS (např.
Krnova, Opavy, Třince), nebo zcela nové
silnice a dálnice. Zvýší se tak v rozumném
čase dostupnost pracovních míst a občané
i z odlehlejších částí regionu budou mít
více možností. Druhým směrem, který je
třeba podporovat, je rozšiřování spojů veřejné dopravy, zejména vlaků, které v posledních letech zaznamenávají obrovský
rozvoj. Doprava je také jednou z priorit,
které se zástupci ODS věnují ve vedení Moravskoslezského kraje.

Kvalitní zdravotnictví je
základ
Špatné životní prostředí má také vliv
na průměrnou délku života, která je v Moravskoslezském kraji nejnižší z celé republiky (společně s Ústeckým krajem). Bez
kvalitního a dostupného zdravotnictví to
do budoucna nepůjde. Na tuto problematiku se chce zaměřit kandidátka č. 2 za ODS
MUDr. Marie Manoušková.
Je to oblast, která je zasažena nerovnými podmínkami mezi jednotlivými typy
zdravotnických zařízení a také přebujelou
byrokracií: „Musíme narovnat podmínky
pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích i v ambulancích. Omezením nadbytečné administrativy chceme zajistit více
času lékařům i zdravotním sestrám na své
pacienty,“ říká Marie Manoušková.
Moravskoslezský kraj má obrovský potenciál, který je třeba využít. Kandidáti Občanské demokratické strany jsou připraveni jej zastupovat a být jeho silným hlasem
v Parlamentu.

Tajenka: Silní v programu, pevní v…

Kandidáti
za
Moravskoslezský
kraj





Ing. Zbyněk
Stanjura

MUDr. Marie
Manoušková

53 let,
poslanec PČR

60 let, všeobecná
praktická lékařka



Jakub Janda

Bohuslav Hamrozi

47 let, jednatel
společnosti

39 let,
reprezentant
ve skocích na lyžích

59 let, podnikatel,
prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR









Mgr. Martina
Nováková, DiS.

Ing. Patrik
Schramm

Petr Thaisz

Ing. Jana
Císařová

Mgr. Petr
Juras

41 let, ředitelka
neziskové organizace

43 let, starosta města
Budišov nad Budišovkou

38 let, specialistka
marketingu

50 let,
ředitel školy

11. Vavřinec Pečinka

44 let, podnikatel v oboru přesného
strojírenství

12. Bc. Radana Zapletalová
54 let, galeristka

13. Bc. Michal Sněhota

28 let, ředitel neziskové organizace,
sociální pracovník

14. Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

16. Ing. Ivo Brauner

51 let, podnikatel, Strana soukromníků ČR

17. Ing. Milan Kolder

55 let, projektový manažer

18. Ing. Pavel Mlýnek

51 let, soukromý podnikatel, místopředseda
Strany soukromníků ČR
45 let, trenér basketbalového klubu Opava

27. Ing. Iris Heclová

34 let, vedoucí sociálních služeb

28. Jan Stanjura

54 let, manažer

29. Igor Trávníček

52 let, podnikatel, Strana soukromníků ČR

30. Eva Pastušková

22. Mgr. Veronika Žáková

23. Ing. Miroslav Konvičný

48 let, obchodní manažer

24. Lubomír Adamiš

26 let, marketingový manažer

25. Karel Bednařík

44 let, IT analytik

26. Ing. Mgr. Radek Šnita, MBA

19. Jan Pánik

47 let, vysokoškolský pedagog

20. Bc. Ladislav Jodlovski

60 let, starosta města Kopřivnice

21. Petr Czudek

15. Ing. Miroslav Kopečný

Mgr. Martin
Sliwka

53 let, elektrikář

43 let, ředitel společnosti

49 let, provozní ekonomická náměstkyně

32. Vlastimil Dostál

57 let, soukromý podnikatel, Strana
soukromníků ČR

50 let, daňový poradce

33. Ing. Vladimír Návrat

53 let, starosta městského obvodu Ostrava-Hrabová

34. Bc. Tomáš Barták

64 let, prezidentka občanského sdružení
Kiwanis

35. Mgr. Yvona Dluhošová

31. Ing. Jan Vavříček
34 let, IT specialista

54 let, projektant

28 let, IT konzultant

52 let, ředitelka mateřské školy

36. Ing. Eva Dufková
28 let, auditorka

Zadavatel: ODS/Zpracovatel: ODS

