
                
V letech 1996 - 1997 dovedla ODS zemi do hospodářské krize. ČSSD převzala vládní 
odpovědnost v situaci ekonomické recese, rostoucího zadlužování, nebezpečných 
schodků běžného účtu platební bilance a vysoké inflace. Privatizace byla vládou ODS 
prováděna nedůsledně a chybnými metodami, polostátní bankovní sektor se ocitl na 
pokraji kolapsu a republika nebyla připravena na příliv přímých zahraničních investic. 
Nová hospodářská politika, kterou v naší zemi začaly od roku 1998 uplatňovat sociál-
ně demokratické vlády, přispěla k výraznému pozitivnímu obratu a dostala celkově 
zemi do dobré kondice. Česká ekonomika se tak dnes může právem chlubit nejlepší 
konstelací hlavních makroekonomických parametrů od roku 1989. Hospodářský růst 
je stabilní, silný a má zdravý základ v rostoucích investicích a sílícím exportu. Inflace 
zůstává nízká, produktivita práce roste rychleji než mzdy, příliv zahraničního kapitálu 
podporuje výrobu, druhotná platební neschopnost už dávno není národohospodář-
ským problémem.  
 
               Celkové daňové zatížení se v zemi za vlády ČSSD snížilo téměř o 3% body. 
V loňském roce rostla naše ekonomika nejrychleji za posledních 8 let a to o 4%. Zemi 
výrazně pomohla integrace do Evropské unie a v této souvislosti se nesplnil žádný 
z katastrofických ekonomických scénářů, jimiž se občany před vstupem snažila stra-
šit pravicová i komunistická opozice. Úspěšná je i vládní rozpočtová politika a refor-
ma veřejných financí. Díky změnám v daňové oblasti, včetně zavedení investičních 
pobídek si udržujeme dobrou a konkurenceschopnou  pozici v celém regionu. V roce 
2004 se podařilo snížit schodek veřejných rozpočtů na rekordní 3% HDP. Vláda tak 
odpovědně připravuje podmínky pro přijetí Eura do roku 2010. Česká strana sociálně 
demokratická může být na výsledky své hospodářské a rozpočtové politiky právem 
hrdá.  

Bohuslav Sobotka 
1. místopředseda ČSSD 
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• Upozorňujeme Vás na nové internetové stránky KVV Praha. Najdete je na www.cssdpraha.czwww.cssdpraha.czwww.cssdpraha.czwww.cssdpraha.cz Tyto 
stránky jsou v provozu cca. dva měsíce. Představa KVV je taková, že ty obvody co ještě neprovozují své 
internetové stránky nebo je již nemají by si měli udělat stejné www stránky. Proto vás prosíme o zhlédnutí 
stránek a o reakci na ně.    
 
• Již jste možná četli v emailech o možnosti telefonní linky, kde je možné zjistit informace o EU. Před-
stavujeme vám bezplatnou telefonní linku Europe Direct na níž jsou poskytovány informace o EU. Tato 
služba je v provozu ve všech státech EU ve 20 jazycích. Její telefonní číslo je 0800 67 89 10 110800 67 89 10 110800 67 89 10 110800 67 89 10 11. Aby byl 
zdroj využit je nutné jej zpropagovat.  
 
• Institut výchovy a vzdělávání. Místopředsedkyně KVV M. Kozlová rozjela při KVV dlouhodobý cyklus 
vnitrostranického vzdělávání. Akce se konají každou středu od cca. 17.00 v Lidovém domě. Zaměření je 
logické podpořit vzdělávání členů ČSSD převážně jinými členy ČSSD. O informace, přihlášky si volejte 
M. Kozlovou—602 338 139.  

Krátké informaceKrátké informaceKrátké informaceKrátké informace 

Úspěchy hospodářské politiky vlády ČSSDÚspěchy hospodářské politiky vlády ČSSDÚspěchy hospodářské politiky vlády ČSSDÚspěchy hospodářské politiky vlády ČSSD    



S t r á n k a  2  

Proběhlé akceProběhlé akceProběhlé akceProběhlé akce 
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1. Máj na Výstavišti 1. Máj na Výstavišti 1. Máj na Výstavišti 1. Máj na Výstavišti     
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Akce OVV ČSSD Praha 8 na květenAkce OVV ČSSD Praha 8 na květenAkce OVV ČSSD Praha 8 na květenAkce OVV ČSSD Praha 8 na květen 

 Obvodní výkonný výbor si Vás dovoluje pozvat na 
diskusní podvečer k výročí 60. Výročí ukončení 2. diskusní podvečer k výročí 60. Výročí ukončení 2. diskusní podvečer k výročí 60. Výročí ukončení 2. diskusní podvečer k výročí 60. Výročí ukončení 2. 
Světové války. Světové války. Světové války. Světové války.     
 
V tomto roce si připomínáme již 60. Let od ukon-
čení 2. Světové války. Na připomínku tohoto výro-
čí pro vás OVV ČSSD Praha 8 připravilo diskusní 
podvečer s odborníkem na slovo vzatým.  
 
Pozvání na tuto diskusi přijal předseda Ústřední 
kulturní komise ČSSD pan PhDr. Jiří MalínskýPhDr. Jiří MalínskýPhDr. Jiří MalínskýPhDr. Jiří Malínský.   
 
Diskuse bude probíhat v pondělí dne 9. 5. 2005 9. 5. 2005 9. 5. 2005 9. 5. 2005 
od 18.00 hodin v sekreod 18.00 hodin v sekreod 18.00 hodin v sekreod 18.00 hodin v sekretariátu ČSSD Praha 8 tariátu ČSSD Praha 8 tariátu ČSSD Praha 8 tariátu ČSSD Praha 8 ————
Náhorní 6. Náhorní 6. Náhorní 6. Náhorní 6.     

 Obvodní výkonný výbor si Vás dovoluje pozvat na 
podvečer na téma „„„„Euroústava“. Euroústava“. Euroústava“. Euroústava“.  
 
Euroústava, Evropská unie, spor prezidenta Václava 
Klause s evropskými poslanci. To je to co nyní zají-
má všechny média a my můžeme každý den číst no-
vé a nové zprávy v tisku. Můžeme se však zeptat pří-
mo našich zástupců v Evropském parlamentu.    
 
Pozvání na tuto diskusi přijal europoslanec pan europoslanec pan europoslanec pan europoslanec pan 
JuDr. Richard Falbr a senátorka za ČSSD paní PaeJuDr. Richard Falbr a senátorka za ČSSD paní PaeJuDr. Richard Falbr a senátorka za ČSSD paní PaeJuDr. Richard Falbr a senátorka za ČSSD paní Paed-d-d-d-
Dr. Alena Gajdůšková. Dr. Alena Gajdůšková. Dr. Alena Gajdůšková. Dr. Alena Gajdůšková.     
 
Diskuse bude probíhat v čtvrtek dne 19. 5. 2005 od 19. 5. 2005 od 19. 5. 2005 od 19. 5. 2005 od 
18.00 hodin v malém sále Obvodního úřadu Prahy 18.00 hodin v malém sále Obvodního úřadu Prahy 18.00 hodin v malém sále Obvodního úřadu Prahy 18.00 hodin v malém sále Obvodního úřadu Prahy 
8 8 8 8 ————    „„„„BBBBílý dům“ílý dům“ílý dům“ílý dům“ U meteoru 6. 
 
Prosíme všechny o hojnou účast, je to po dlouhé do-
bě naše první akce pro veřejnost.    

Zprávy z OVV z 16.Zprávy z OVV z 16.Zprávy z OVV z 16.Zprávy z OVV z 16.    3.3.3.3.    2005200520052005 

- OVV ukládá předsedům MO zajistit do 4 dnů po 
MO zápis a předat jej tajemníkovi – připomenutí. 
 
- Neformální setkání všech členů ČSSD Prahy 8 se 
uskuteční, bude ale v jiném termínu a na jiném 
místě, než bylo původně zamýšleno. Př. Soňa Tep-
lá ve spolupráci s Michaelou Kozlovou zajistily pro 
toto neformální setkání místnost v Grábově vile a 
nabídly se, že uspořádají i pohoštění. Předseda po-
děkoval Soně Teplé a Michaele Kozlové za to, že 
toto setkání zařídily, a to včetně občerstvení. 
 
- Př.Šašek navrhne na poradě členům MO Libeň 
projednání užší spolupráci s MO Karlín. Na posled-
ní MO Libeň bylo toto dáno do zápisu a zápis pře-
dán všem členům. Zatím se ale o ničem konkrét-
ním nerozhodlo, neboť na MO Libeň nebyli přítom-
ni zdaleka všichni členi.  
 
- Předseda Roman Petrus zhodnotil akci „
Senátoři“, která se konala minulý měsíc na sekre-
tariátu OVV Praha 8. Tato akce měla velmi malou 
účast -  pouze 10 lidí  
 
- Radim Zátopek informoval o „akci Házená“ - zá-
štita ČSSD Praha 8 nad turnajem v Házené – star-
ší žáci - v květnu. Společně s předsedou OVV se 
sejde s panem Mahorem – trenérem házené se 

domluví, co bude potřeba a čím přispějeme 
v rámci organizace této akce. 
 
- př. Šašek společně s předsedou navrhli, aby se 
uspořádalo veřejné setkání s Richardem Falbrem, 
senátorkou Alenou Gajdůškovou a hostem Jiřím 
Patočkou o Euroústavě v malém sále v „Bílém do-
mě“. 
 
- Př. Teplá informovala o rozšířeném Zasedání ko-
munálního klubu zastupitelů, které se bude konat 
dne 18. 4. 2005 rovněž na adrese 1.Pluku č.4. 
 
- OVV pověřuje Evu Proškovou a Radima Zátopka, 
aby vytipovali místa pro umístění vývěsek ČSSD 
Praha 8 a zjistili všechny podmínky s tím spojené - 
vč. finančních nákladů, a to do příštího OVV. 
 
- Projednávalo stěhování sekretariátu do jiných 
prostor z důvodu prodeje domu, ve kterém je se-
kretariát nyní umístěn. Př. Teplá bude o termínu 
prodeje, a tím zároveň stěhování sekretariátu včas 
OVV informovat.  
 
- OVV pověřuje př.Tichého a př .Mášu, aby připravili 
právní rozbor nájemní smlouvy a připojili své návr-
hy - do příštího OVV. 
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Zprávy z OVV z 20.Zprávy z OVV z 20.Zprávy z OVV z 20.Zprávy z OVV z 20.    4.4.4.4.    2005200520052005 

Komunální politika: 
 
- V tomto bodě Soňa Teplá informovala o zajíma-
vých stavebních projektech a úpravách v rámci 
Prahy 8, o veřejných obchodních soutěžích a také 
o konkursech na ředitele do 1 ZŠ a 4 mateřských 
škol. 

- Eva Prošková informovala o situaci v pražských 
nemocnicích, a to zejména na Bulovce. Podle ne-
oficiálních informací se zdá, že hospodaření Bu-
lovky se dostalo do velkého propadu ve srovnání 
s jinými nemocnicemi. Dále hovořila o některých 
zajímavých projektech na Praze 8. 

- Př. Šašek informoval, že se na MO Libeň dohodli, 
že pozvou na příští schůzi MO Libně, která se bu-
de konat první úterý v květnu, zástupce MO Kar-
lín – přítele Tichého. 
 
-  př.Tichého a př .Mášu, připravili právní rozbor 
nájemní smlouvy Na toto téma se rozpoutala dis-
kuse, které se zúčastnili téměř všichni přítomní. 
Př. Tichý podotkl, že po prostudování smlouvy zjis-
til následující fakta: 
 
Jedná se o smlouvu na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že pokud nevy-
hovíme výpovědi a budeme zde v Náhorní ulici č.6 
setrvávat i nadále, pak se nájemné zvýší automa-
ticky o penále ve výši 5 %.  
 
Zástupci jednotlivých MO sdělili, jaká usnesení 
padla na posledních schůzích MO v souvislosti 
s touto problematikou. MO Kobylisy jsou proti stě-
hování sekretariátu a žádají zastupitele a OVV, 
aby podnikli všechny kroky proti prodeji tohoto 
objektu. MO Čimice nemají naopak proti stěhová-
ní sekretariátu žádné námitky.  
 
- Usnesení – OVV počká zhruba měsíc, než se se-
jdou všechny MO Prahy 8 a budou tak mít mož-
nost se k této problematice stěhování sekretariá-
tu vyjádřit všichni členové Prahy 8. Na základě 
jejich vyjádření bude OVV potom postupovat dále 
v souladu s tímto vyjádřením.  
 
Komunální politika: 
 
- Soňa Teplá:     V pondělí 18. 4. byl svolán rozšíře-
ný klub zastupitelů, byla k němu přizvána obyva-
telka Karlína, aby se vyjádřila k víceprodeji bytů. 
Ta vyzvala zastupitele, aby tuto záležitost přehod-
notili. Př. Teplá hovořila o bytové problematice na 
Praze 8. Zdůraznila, že si již stěžovala na přísluš-
ných místech na skutečnost, že správní firmy ne-
spravují byty tak, jak by měly či jak se od nich oče-
kává. Dále, kromě jiného řekla, že 25. 4. bude za-

stupitelstvo, na které jsme zváni. Také informova-
la o prodeji některých objektů formou veřejné ob-
chodní soutěže, které vypadají nadějně a o pro-
blematické oblasti na Palmovce, kde se schází 
pochybná společnost - řeší se prostřednictvím Po-
licie. Jako další bod uvedla, že se bude 1. června 
konat v Bohnicích na Krakově a také v Karlíně „
Den dětí“. Také se zmínila o programu, jehož zá-
měrem je pomoci seniorům orientovat se uživatel-
sky na počítačích.  
 
- Kontrola usnesení z minulého OVV, týkající se 
zjištění možností umístění vývěsek ČSSD Prahy 8: 
Radim Zátopek a Eva Prošková zjistili následující: 
Cena za 1 uzamykatelnou nástěnku 
s praktičtějším nerozbitným plexisklovým krytem 
je cca 2000,-Kč. Je potřeba napsat žádost o jejím 
umístění. Diskuse na toto téma vedla okolo po-
čtu, typu a umístění těchto vývěsných skříněk.  
 
- Usnesení - OVV schvaluje záměr umístit 2 skle-
něné vývěsní skříňky na 2 místech a pověřuje ta-
jemnici Richterovou, aby vypracovala žádost o 
umístění těchto skříněk.  
 
- M. Kozlová a K. Šašek informovali o akcích dis-
kusní podvečer k 60. Výročí ukončení 2. Sv. války 
a Euroústava s Richardem Falbrem. 
 
- Eva Prošková v tomto bodě informovala o člán-
ku, který napsala do OSMIČKY týkajícím se úřed-
ních hodin na některých zdravotnických zaříze-
ních. 
 
- Tajemnice Richterová informovala o některých 
drobných organizačních záležitostech, týkajících 
se např. zajištění růži na Den matek, apod. 
 
- Karel Šašek předal některé informace ze zase-
dání ÚVV konaném dne 9. 4., kde proběhla dovol-
ba za mladé a za ženy a volba členů předsednic-
tva. 
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               Dámy a pánové, nejprve k představení jednotlivých členů nové české vlády. Začal bych od místopředsedů. Prv-
ním místopředsedou vlády a ministrem financí je pan Bohuslav Sobotka, dalším místopředsedou vlády a ministrem prá-
ce a sociálních věcí je pan Zdeněk Škromach, dalším místopředsedou vlády je pan Martin Jahn, dalším místopředsedou 
vlády a ministrem spravedlnosti je pan Pavel Němec, dále je to místopředseda vlády a ministr dopravy pan Milan Šimo-
novský, ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda, ministr obrany pan Karel Kühnl, ministr průmyslu a obchodu pan 
Milan Urban, ministr zemědělství pan Petr Zgarba, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Petra Buzková, minis-
tr kultury pan Pavel Dostál, ministr vnitra pan František Bublan, ministryně zdravotnictví paní Milada Emmerová, ministr 
pro místní rozvoj pan Radko Martínek, ministryně informatiky paní Dana Bérová, ministr bez portfeje a předseda Legisla-
tivní rady vlády pan Pavel Zářecký a předpokládám, že dorazí ještě zakrátko ministr životního prostředí pan Libor Ambro-
zek. Jinak se všem omlouvám, že jsme nepoužil jejich akademické tituly, ale myslím, že by se mohlo také stát, že bych u 
některých zapomněl je uvést. 
 
               Dámy a pánové, jinak bych chtěl říci, že jste dostali už v úterý programové prohlášení vlády a nyní bych se věno-
val jeho obhajobě. Dámy a pánové, po dlouhých týdnech naplněných politickou nervozitou a nedůvěrou nabízí nová vlá-
da stabilitu. Stabilitu a čitelnost jak pro naše zahraniční partnery, zahraniční i domácí podnikatele a především pro obča-
ny této země. Ještě bych si, pokud mohu, dovolil malou technickou poznámku, jestli by mně někdo sem dal třeba něco k 
pití. (Oživení v sále - potlesk.) 
 
               Mezinárodní a vnitropolitickou stabilitu nechápeme jako pouhé uklidnění anebo dokonce stagnaci, nýbrž jako 
spolehlivé odraziště k vzestupnému vývoji a dobré budoucnosti, v níž Česká republika bude místem pro příjemný život 
každého občana a v každém koutě země. Úspěšný ekonomický růst k tomu dává reálné předpoklady. V tomto roce i v 
roce příštím naše ekonomická strategie počítá s růstem hrubého domácího produktu kolem 4 % při posílení finanční rov-
nováhy respektující maastrichtská kriteria vstupu do eurozóny. Přitom budeme usilovat o další výrazný příliv zahranič-
ních investic, zvýšení investic do vědy a výzkumu, do domácího podnikání i moderní infrastruktury a do odstraňování re-
gionálních disparit. 
 
               Celý tento pozitivní vývoj umožní dále zlepšovat životní podmínky našeho obyvatelstva. Proto ještě během toho-
to roku připravíme snížení daní pro nízko- a středněpříjmové vrstvy, což s odpočtem na děti a dalšími daňovými slevami 
přinese rodinné úspory několik tisíc korun ročně. Přitom počítáme s citelným vzestupem reálných mezd a průměrná mě-
síční mzda již v průběhu příštího roku přesáhne ještě před pár lety téměř bájnou hranici 20 tisíc Kč. 
 
               Náš přístup k různým vrstvám obyvatel bude citlivě vyvážený a spravedlivý. Snížíme i daně podnikatelům, bu-
dou i nadále trvat pobídky pro zahraniční i domácí soukromé investory, zjednodušíme a zpružníme podmínky pro podni-
kání - vše v zájmu ekonomického vzestupu země a snižování nezaměstnanosti. 
 
               Současně však musíme zabezpečovat kulturně vzdělávací a sociální vymoženosti, jež jsou produktem staletého 
evropského vývoje a patří k nejlepším tradicím a vysokým morálním hodnotám národa. Proto usilujeme o udržování a 
pokrokové rozvíjení moderního vskutku evropského sociálního státu s veřejnými systémy zdravotnictví, penzí i školství, 
ovšem že s rozumnou úsporností, racionalizací a zefektivňováním. Jde nám o sociální smír s příznivými podmínkami jak 
pro zaměstnavatele, tak zaměstnance s tím, že všichni občané v této zemi musí mít zajištěna všechna lidská práva, de-
mokracii, spravedlnost a důstojnost. 
 
               Proto s plnou důvěrou v tradiční občanskou vyspělost českého národa chceme rozvinout maximální politické a 
kulturní úsilí k sociálnímu smíru a porozumění s cílem zajistit příznivou atmosféru pro tvořivou práci a každodenní život. 
Smír ovšem neznamená smíření s  nešvary, které tento život ztrpčují. Znečišťování životního prostředí, kriminalita, prosti-
tuce, drogy, alkoholismus, ale i zneužívání a korupční přivlastňování veřejných prostředků - to vše je nutné neústupně 
potírat a vytlačovat z našeho společenského života. Vláda zde nese velkou odpovědnost a disponuje velkými praktickými 
prostředky pro řešení těchto palčivých požadavků dne. Ovlivňuje celou veřejnou správu, zdravotnictví, školství, důchodo-
vý systém, řídí justici, soudnictví, policii, připravuje zákony, vydává příslušná nařízení, zabezpečuje konkrétní podmínky 
prosperity, stability a bezpečnosti. 
 
               Domnívat se, že stát, když umírá a vládu že dávno nahradil soukromý sektor, obzvláště pak v ekonomice, to je 
velkou bláhovostí. Jen ze státního rozpočtu plyne přes 900 miliard Kč ročních výdajů a přes hrdlo veřejných financí kaž-
doročně protéká 1, 5 bilionů Kč. Korupce dnes brzdí rozvoj země a rozvrací morálku. Tato vláda vypovídá korupci boj a 
připraví zcela konkrétní kroky k jejímu nemilosrdnému potírání. Jsme pevnou součástí západoevropské kultury, morálky, 
ekonomiky, a proto s korupcí musíme jednou provždy zúčtovat, i kdyby jí bránili jakékoli politické síly a lidé třeba na mís-
tech nejvyšších. Za to všem čestným lidem, což je drtivá většina občanů této země, musíme ochránit jejich majetek, bez-
pečnost a klidný spánek. 

Nová vláda ČSSDNová vláda ČSSDNová vláda ČSSDNová vláda ČSSD    

Záznam projevu Jiřího Paroubka 13. května 2005 v Poslanecké sněmovněZáznam projevu Jiřího Paroubka 13. května 2005 v Poslanecké sněmovněZáznam projevu Jiřího Paroubka 13. května 2005 v Poslanecké sněmovněZáznam projevu Jiřího Paroubka 13. května 2005 v Poslanecké sněmovně    
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               Bezpečnost a narůstající prosperita naší země jsou spojeny s členstvím v EU. Náš vstup se bezprostředně odrazil v 
mimořádné expanzi exportu o celou čtvrtinu za rok. Členství v unii a v NATO je zárukou naší ekonomické a veškeré mezinárod-
ní stability. Jsme přesvědčeni, že EU a USA v jejich jednotném mezinárodním úsilí jsou největší pokrokovou silou soudobých 
dějin a naše zahraniční euroatlantická orientace je základem dobré budoucnosti této naší země. 
 
               Budeme také posilovat přátelské vztahy s našimi bezprostředními sousedy, ale také s ruskou federací, Indií, Čínou a 
všemi mírumilovnými zeměmi světa. Přitom rizika možných konfliktů a především nutnost boje s terorismem nemůžeme pod-
ceňovat. Budujeme profesionální, vysoce zdatnou armádu a každodenně udržujeme a budeme dále posilovat spolehlivý sys-
tém prevence i proti nejzáludnějším teroristickým pokusům. Naše povinnost ochraňovat občany proti těmto vlivům je nezastu-
pitelná a pro tuto vládu prvořadá. 
 
               Ve stabilních mezinárodních a vnitřních podmínkách provázených solidním ekonomickým rozvojem kyne naší zemi 
skvělá budoucnost. Tato vláda učiní vše pro její zabezpečení. Naše naděje a víra jsou nejen upřímné, ale i naprosto reálné. 
Proto i na poměrně krátké období třinácti měsíců do voleb do Poslanecké sněmovny si vláda ukládá velmi náročný konkrétní 
program. Přirozeně se přitom opírá o rozpracovaná opatření, investice a projekty vlády, respektive vlád předcházejících, v nut-
né vývojové kontinuitě. Jde zejména o tyto úkoly. 
 
               Nejprve pokud jde o posílení naší účasti v EU. EU prochází odpovědným obdobím, kdy se ve všech členských zemích 
hlasuje o přijetí ústavy, ústavní smlouvy pro Evropu. Vláda vědoma si příznivých postojů našeho obyvatelstva k EU zajistí 
všechny podmínky pro celonárodní referendum k ústavní smlouvě, přičemž bude kvalifikovaně a objektivně vysvětlovat náš 
životní zájem na trvalém a aktivním členství v EU. Jen hlasovat by bylo málo. Proto vláda samotná i prostřednictvím zaintere-
sovaných ministerstvech zintenzívní jak dvoustrannou, tak mnohostrannou spolupráci v rámci unie, všech jejích komisí a pra-
covních skupin se soustředěním na klíčové úkoly podpory vědeckovýzkumné činnosti ve smyslu Lisabonského protokolu, ze-
jména jeho poslední transformace cílené na mocný růstový impuls pro celou ekonomiku unie. 
 
               Vláda udrží naplnění čtyř z pěti maastrichtskýchkritérií a splnění pátého, to je nepřekročení tříprocentního deficitu 
státního rozpočtu připraví již v příštím roce tak, aby bylo možné přijetí kursového mechanismu uvolňujícího vstup do měnové 
unie eura. 
 
               Vláda celou sérií procesních, metodologických a exekutivních opatření zabezpečí plynulé a přitom vysoce efektivní 
čerpání a využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jež urychlení našeho rozvoje v silně narůstajícím finančním rozsa-
hu začala poskytovat EU. 
 
               Další oblastí je oblast hospodářské politiky. Vláda soustředí rozhodující úsilí k udržení a posílení ekonomického růstu 
v letošním i v příštím roce na úrovni 4 % hrubého domácího produktu. Za tímto účelem vlastním úsilím prostřednictvím minis-
terstev jakož i organizaci Czech Investu, Czech Trade, Czech Turismu, Svazu zaměstnavatelů, Hospodářské komory, ale i ak-
tivním zapojením krajů, primátorů a starostů měst zabezpečí pokračování intenzivní kampaně k získání maximálního přírůst-
ku zahraničních investic s ambicí jak v roce 2005, tak 2006, pokračování růstu exportu z České republiky s cílem ročního pří-
růstku 10 až 15 %, pozornou a přívětivou komunikaci se zahraničními firmami v České republice, mimo jiné též pomocí vytvo-
ření systému pravidelného styku a vzájemných konzultací jejich vedení přímo s nejvyššími státními představiteli, řádové zvýše-
ní státních regionálních i firemních výdajů na výzkum a vývoj 
 
               Přípravu a odstartování nové vlny českého podnikání, zlepšení jak právního, tak celkového prostředí pro podnikání, 
zjednodušení zakládání firem, systému konkurzu a vyrovnání, stanovení a výběru daní. 
Výrazné posílení regionálního rozvoje a pomocí fondů z Evropské unie znásobení finančních zdrojů pro rozvoj regionů a obcí 
už v období 2005 až 2006. 
 
               Rozvinutí projektů moderní infrastruktury a urychlení i zefektivnění realizace výstavby dálnic a rychlostních komuni-
kací, železničních koridorů, rekonstrukce, obnovy a modernizace silnic. 
Dále pomoc rozvoji drobného podnikání strukturálně a sociálně postižených regionů a přijetí přímých opatření ke zvýšení teri-
toriální mobility a profesionální pracovní adaptability a dalších opatření ke snížení nezaměstnanosti v roce 2005 až 2006 na 
cca mezi 8 až 8, 5 procenty. Stabilizaci veřejných financí a přikročí ke snížení výdajů neodpovědně nadhodnocovaných a zne-
užívaných ke skupinovému a osobnímu obohacování. Snížení složené daňové kvóty, a to jak snížením daně z příjmů fyzických, 
tak i právnických osob. 
 
               Třetí oblast, o které chci hovořit, je oblast životní úrovně, sociálního zabezpečení a bydlení. 
Za prvé vláda nastoupí kurz na urychlení růstu spotřeby domácností na i mírně nad hranici celkového růstu hrubého domácí-
ho produktu, tj. mezi 4 až 5 procenty ročně. 
 
               Za druhé vláda realistickými opatřeními podpoří roční růst reálných mezd o 4 až 5 procent, aby reálná mzda na konci 
roku 2005 v měsíčním průměru přesáhla 19 tisíc korun a v roce 2006 20 tisíc korun. Pro zajímavost uvedu mzdu v roce 
1999, která činila 12 700 korun. Jedná se o růst mezd nominálních samozřejmě. Čili mzda v roce 2005 19 tisíc a 2006  



20 tisíc korun, jedná se o nominální mzdy. Nominální mzda v roce 1999 byla 12 700 korun. I z toho porovnání je vidět k 
jakému nárůstu mezd došlo a především za této vlády, za těch posledních 5, 6 let došlo k růstu reálné mzdy tak, jak nám 
sdělila včera při jednání Českomoravská konfederace odborových svazů o 31 procent, čili téměř o třetinu vzrostla životní 
úroveň obyvatelstva. 
 
               Za třetí vláda podpoří strategii České národní banky na udržení inflace v koridoru 1, 5 až 2, 5 procenta, ale i tak v 
roce 2006 připraví spravedlivou valorizaci starobních důchodů. 
 
               Za čtvrté vláda bude pokračovat pomoci rodinám s dětmi a jejich péči o děti. Zpracuje novou koncepci rodinné 
politiky s cílem zabezpečit rozvoj veřejných služeb, ale i vytvářet lepší podmínky pro skloubení profesního a rodičovského 
života našich mladých lidí. Navazující a podstatnou součástí této politiky bude i podpora ke snazšímu získání prvního bydle-
ní pro nově vznikající mladá manželství. 
 
               Za páté vláda připraví a zahájí realizaci nového moderního systému přerozdělení financí pro péči o osoby se zdra-
votním postižením z veřejných institucí přímo na rodiny postižených či individuálně na osoby se zdravotním postižením se 
současným rozvojem sítě odpovídajících služeb. 
 
               Za šesté vláda zabezpečí další zkvalitnění zdravotní péče při stabilizaci veřejného, všeobecně dostupného zdra-
votnictví, prohloubení spolupráce privátních a veřejných, respektive ambulantních a nemocničních zdravotnických zařízení 
při obecné racionalizaci a zefektivnění zdravotního systému umožní zachovat až na dva roky objem finančních prostředků 
vkládaných do systému na úrovni roku 2004. Zásadní opatření k hluboké racionalizaci financí zdravotního systému v jeho 
celku, ale i zvýšení preventivní, diagnostické i terapeutické péče vláda připraví a k veřejné diskusi předloží v pracovní podo-
bě zdravotní reformy jež bude postupně realizovat. 
 
               Za sedmé vláda chce připravit ve spolupráci s relevantními politickými silami zásady reformy penzijního systému a 
předložit je k veřejné diskusi. Z neoblomným obhajováním morálního odkazu, že kultura národa se měří jeho úctou ke stáří 
bude přitom prosazovat celkové zlepšení sociálního postavení starší generace. 
 
               Za osmé vláda v oblasti bytové výstavby a zlepšení bydlení vypracuje a předloží v návaznosti na již schválenou 
koncepci bytové politiky novou právní úpravu nájemného. Jeho cílem bude zajistit právní jistotu nájemníků a i vlastníků 
domů a povede zároveň k postupnému odstraňování deformací cen při respektování významného aspektu veřejného zá-
jmu v postupném a sociálně citlivém uvolňování nájemného. 
                
               V této souvislosti bude zohledněn i systém sociální podpory seniorů a domácností s nízkými příjmy. V zájmu vyšší 
dostupnosti bydlení a jeho zlepšení dokončí legislativní proces právní úpravy podpor výstavby družstevních bytů a přijetí 
zákona o neziskových společnostech jako dvou základních a chybějících pilířů v této oblasti. Uplatní pro nově připravované 
rozpočtové období Evropské unie vyšší aktivitu pro získávání doplňkových zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, 
mimo jiné i do oblasti oprav panelových domů. 
 
               Za deváté vláda bude pokračovat v reformě školství s cílem utvářet prostupnou, ucelenou a otevřenou vzdělávací 
soustavu, zaručující celoživotní vzdělávání. Zavazuje se přitom zachovat a rozšiřovat dostupnost vzdělání a princip bezplat-
ného veřejného základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Transformaci vzdělávání bude výrazněji orientovat na 
rozvoj klíčových dovedností a schopností na zkvalitnění informační i občanské gramotnosti a na posílení výuky cizích jazy-
ků. Vědoma si toho, že základem ekonomického růstu jsou ve společnosti postavené na znalostech vzdělaní občané, bude 
věnovat zvýšenou pozornost zejména terciárnímu vzdělávání, tj. vysokoškolskému, včetně vyššího odborného vzdělávání. 
 
               Vláda se proto zavazuje dokončit reformu vysokého školství, která povede k posílení role vysokých škol jako hlav-
ního zdroje inovací nutných pro ekonomický a sociálně udržitelný rozvoj státu, ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti v ob-
lasti ekonomické. U vědomí zvyšující se důležitosti celoživotního učení vláda předloží návrh zákona o dalším vzdělávání, 
který umožní zejména uznávání kvalifikace získané i mimo školský systém, rozvoj informačního prostředí v oblasti dalšího 
vzdělávání a odpisy nákladů na delší vzdělávání z daňového základu u fyzických osob. 
 
               Vědoma si toho, že nositeli reformních změn ve školství jsou v prvé řadě pedagogové, vláda se zavazuje zlepšovat 
podmínky pro jejich práci, a to jak podporou systematického vzdělávání, tak i zlepšováním podmínek platových. 
Vláda si uvědomuje, že znalost světových jazyků a především angličtiny je významnou prioritou v úsilí o zvýšení konkuren-
ceschopnosti českých občanů na světovém i jednotném evropském trhu práce. Vláda se proto zavazuje připravit národní 
plán výuky cizích jazyků pro léta 2005 až 2008, podporující vznik prostředí motivujícího k učení se cizím jazykům a zvýšení 
jazykových kompetencí. 
 
               Za desáté vláda podpoří rozvoj regionů tak, aby se postupně snižovaly rozdíly mezi územními celky a rozvoj celého 
území státu byl vyvážený. Vláda pro zabezpečí zpracování strategie regionálního rozvoje České republiky. Svojí pozornost 
zaměří na realizaci stávajících a přípravu nových programů směřovaných k podpoře regionálního rozvoje, především pro-
gramům, které umožní spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie. 
 

S t r á n k a  8  



               Mimořádnou pozornost bude věnovat hospodářsky slabým a strukturálně postiženým regionům, konkrétně Morav-
skoslezskému, Ústeckému kraji, Jihomoravskému, Olomouckému kraji a vybraným příhraničním regionům. 
Vláda zde bude pokračovat v restrukturalizaci průmyslové výroby, podpoře malého a středního podnikání, a také ve zlepšová-
ní dostupnosti těchto oblastí. 
 
               Její významnou prioritou bude spolupráce s kraji, městy a obcemi při přípravě regionálních operačních programů na 
léta 2007 - 2013. Zabezpečí přípravu státního programu regionálního rozvoje a bude sledovat přípravu tématických progra-
mů v regionech. Vláda považuje za svoji programovou prioritu komplexní rozvoj venkova. Bude usilovat o to, aby ve venkov-
ském prostoru bylo zemědělství schopno plnit nejen funkce produkční, ale také funkce životního prostředí a sociální. Vláda 
podpoří konkurence schopnost českých zemědělců uplatňováním systému přímých plateb a programů podporovaných z pro-
středků Evropské unie a zároveň využíváním národních doplňkových přímých plateb a programů státní pomoci. 
Vláda bude pokračovat ve vodohospodářské politice a lesní hospodářství orientovat na trvalý rozvoj jeho produkčních i mimo-
produkčních funkcí. Na základě plnění státní politiky životního prostředí schválené do roku 2010 dobuduje vláda systém 
správy a managementu pro lokality soustavy Natura 2000 a zabezpečí jejich propojení s existující sítí zvláště chráněných 
území České republiky. Zasadí se tak významným způsobem o posílení ekologické stability naší krajiny. Vláda projedná kon-
cepci neutrální ekologické daňové reformy a předloží návrhy příslušných zákonů. Nepřipustí snížení úrovně ochrany životního 
prostředí a přírody. Zpřehlední ekologickou legislativu, předloží návrh věcného záměru zákona o životním prostředí. 
 
               11. Vláda bude pokračovat v podpoře rozvoje odvětví cestovního ruchu, které se zejména v posledních dvou letech 
velmi nadějně rozvíjelo. Připraví koncepci státní politiky cestovního ruchu České republiky na roky 2007 až 2013 a zabezpečí 
zpracování návrhů operačního programu cestovní ruch a lázeňství na roky 2007 až 2013. 
 
               12. V oblasti kultury vláda předložení ke schválení návrh zákona o veřejné podpoře kultury, novelu autorského záko-
na a bude pokračovat v úsilí minulých vlád zajistit odpovídající postavení české kinematografie. Bude nadále podporovat du-
ální a nezávislý systém rozhlasového a televizního vysílání, dostatečné financování médií veřejné služby a podpoří proces 
digitalizace. Vláda přispěje k posílení kulturní infrastruktury v regionech otevřením nových památníků a muzeí a přispěje na 
opravy významných kulturních památek. V rámci reformy státní správy vláda zajistí zvýšení funkčnosti systému státní památ-
kové péče. 
 
 
               13. Nelze opomenout podporu rozvoje zájmového vzdělávání a vzdělávání v uměleckých a jazykových, jež jsou nedíl-
nou součástí vzdělávacího systému. Vláda se také zaměří na podporu organizací, které rozvíjejí zájmové aktivity pro volný čas 
dětí a mládeže. Prevenci sociálně patologických jevů zejména drogové závislosti bude vláda účinně řešit spolu s ostatními 
resortními úřady. V oblasti sportu je třeba se zaměřit na zvýšení dostupnosti široké škály sportovních činností občanům a 
zejména dětem a zlepšovat podmínky nejen pro sportovce, ale i pro cvičitele, trenéry, sportovně talentovanou mládež a stát-
ní sportovní reprezentaci. 
 
14. Vláda připraví koncepci rodinné politiky. Spoluprací resortů budou vytvořeny podmínky pro sladění rodinného a profesní-
ho života všech, zejména mladých rodin. 
 
K části Právní stát. Vláda bude: 
 
1. I nadále usilovat o získání důvěry občanů v instituce veřejné moci, především v orgány veřejné správy, policii a justici. Bu-
de pokračovat v důsledném boji s korupcí a kriminalitou, předloží návrh zákona o střetu zájmů. Cílem vlády je přispět k větší 
participaci občanů na správě věcí veřejných. V tomto rámci bude vláda i nadále prosazovat předložený návrh ústavního záko-
na o referendu. 
 
2. Vláda bude při předkládání jednotlivých návrhů zákonů dbát o to, aby vytvářela podmínky pro efektivní a kvalitní fungování 
veřejné správy. Budou pokračovat práce na jednotném informačním systému státní správy, včetně propojení a efektivního 
využití veřejných databází. Uvedení nového správního řádu do právní praxe i nadále patří k prioritám vlády. 
 
3. V legislativní činnosti hlavním cílem vlády bude zpřehlednění právního řádu, pečlivé zvažování potřeby novelizace již přija-
tých zákonů a aktivnější účast České republiky při tvorbě a zjednodušení evropského práva. Vláda vypracuje návrhy nového 
občanského zákoníku a obchodního zákoníku a také zákoníku práce. 
 
4. Vláda bude pokračovat v reformě vnitřní organizace soudů. Za tímto účelem předloží návrh novely zákona o soudech a 
soudcích. V návaznosti na již předložený návrh nového trestního zákona bude vypracován návrh nového trestního řádu, který 
bude obsahovat nové moderní instituty trestního práva procesního a umožní efektivnější postup orgánů činných v trestním 
řízení. 
 
Dámy a pánové, děkuji za pozornost. 
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18.5.   OVV Praha 8                                                   18.00 hod, Náhorní 
19.5.   Pražský programový aktiv                             16.30 hod., Velký sál-Magistrát 
19.5.   Podvečer s R. Falbrem – Praha 8                18.00 hod. malý sál OÚ Prahy 8 
21.5.   7.ročník „Přes motolské vrchy“ pod 
             záštitou předsedy vlády J. Paroubka           9.00 hod. od KD Poštovka Praha 5 
25.5.   Zastupitelstvo MČ Praha 8                           14.00 hod. Bílý dům 
25.5.   Institut výchovy a vzdělávání                         17.30 hod., LD 207 lektor E.Nováková 
30.5.   Beseda nad „Modrou šancí“ 
            Ing. J. Paroubek, Dr.I.Přikryl, J. Štrof             17.00 hod. MÚ Prahy 5 
1.6.     MDD - Praha 4                                               16.00-19.00 hod.  
                                                                                    Praha 4, Na tý louce zelený 
1.6.     MDD - Praha 10                                             14.00-19.00 hod., DTJ Slatiny 
4.6.     MDD - Praha 7                                               10.00 hod., Výstaviště 
5.6.     MDD - Praha 3                                               14.00 – 17.00 hod., Nám. Jiřího z Poděbrad 
6.6.     MDD - Praha 5                                               14.00 hod., Chaplinovo nám., Barrandov 
8.6.     panelová diskuse o „Euroústavě“                15.00 hod., Nová radnice, velká zased. síň 
8.6.     Programové shromáždění - Praha 3             17.30 hod., sekretariát OVV P-3 
8.6.     Institut výchovy a vzdělávání                         17.00 hod., LD 207 
8.6.     návštěva předsedy PS PČR 
            Luboše Zaorálka na Praze 4                         17.30 hod., Prahy 4 – restaurace Mimosa 
10.6.   MDD - Praha 5                                               9.30 hod. DTJ Santoška 
15.6.   OVV Praha 8                                                   18.00 hod., Náhorní 
15.6.   Institut výchovy a vzdělávání                         17.00 hod., LD 207 
15.6.   Programové shromáždění - Praha 1             18.00 hod., OVV Prahy 1, LD 202  
16.6.   Programové shromáždění - Praha 9             17.00 hod., sekretariát OVV 
18.6.   Programové shromáždění - Praha 4             14.00 hod., sekretariát OVV P-4 
21.6.   Programové shromáždění - Praha 10          17.00 hod., OVV Prahy 10 MČ 
22.6.   Institut výchovy a vzdělávání                         17.00 hod., LD 207 
29.6.   Institut výchovy a vzdělávání                         17.00 hod., LD 207 
6.8.     Tábor lidu                                                       12.00 hod. Pláně pod Ještědem 
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