I. Vybraná témata z programového prohlášení vlády, obsahující i tzv. resortní
priority pro jednotlivá ministerstva, která se dotýkají života rodin
Ministerstvo financí:
Vláda zajistí zefektivnění výběru daní u loterií a podobných her a zamezí daňovým únikům z provozu
nelegálních loterií a her na internetu. Vláda bude harmonizovat legislativu v oblasti on-line sázení a
loterií s požadavky Evropské komise a zajistí dodatečné daňové příjmy zdaněním loterií a her na
internetu, ať už jsou provozovány českými nebo zahraničními subjekty. Vláda bude rovněž usilovat o
redukci hracích přístrojů a zejména o snižování počtu závislých osob na těchto přístrojích. Vláda
bude usilovat o koncentraci provozoven provozujících hazard do lépe kontrolovatelných celků.
Ministerstvo práce a soc. věcí:
Vláda navrhne dočasné osvobození od plateb na sociální pojištění po dobu 12 měsíců u těch
zaměstnavatelů, kteří zaměstnají občany zvláště ohrožené na trhu práce. Za tyto zaměstnance bude
pojistné hradit stát. Občan ohrožený na trhu práce bude definován způsobem, který v maximální
možné míře omezí možnosti zneužití tohoto opatření a bude zahrnovat absolventy vysokých škol,
osoby starší 50 let a rodiče po návratu z mateřské dovolené, kteří budou před uzavřením
pracovního poměru evidováni jako nezaměstnaní. Podpora bude omezena na zaměstnavatele,
u kterých nedojde v rozhodném období ke snížení počtu zaměstnanců. Zároveň bude omezena výše
této podpory u jednoho zaměstnavatele. Tato podpora bude konstruována tak, aby byla v zásadě
rozpočtově neutrální.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
Vláda zajistí systémovou podporu předškolního vzdělávání. S využitím evropských fondů a nově
vzniklého národního fondu poskytne obcím prostředky na vytvoření dostatečné kapacity
mateřských škol a základních škol. Zavede poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný.
Vláda změní systém financování regionálního školství a podpoří technické a učební obory tak, aby
vzdělávací systém více odrážel potřeby trhu práce. Vláda obsahově i finančně bude stabilizovat státní
maturity a u konkrétních učňovských oborů zavede mistrovské zkoušky.
Vláda vypracuje analýzu vysokoškolské legislativy a v návaznosti na to předloží návrh změn.
Bude garantovat bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách –
nezavede školné ani zápisné.
Ministerstvo kultury:
Vláda usnadní dostupnost veřejných kulturních institucí, např. zavedením jednoho dne s volným
vstupem a rodinných slev, a prosadí účinnější model rozvoje kreativity dětí prostřednictvím
uměleckých aktivit a kulturních zážitků.
Ministerstvo pro lidská práva a rovné příležitosti:
Vláda bude usilovat o vysoký standard ochrany lidských práv. Svobodu a rovnost každého člověka
v důstojnosti i právech považuje vláda nejen za formální princip, ale i za závazek vytvářet podmínky
pro důstojný a plnohodnotný život všech lidí v České republice včetně příslušníků menšin všeho druhu
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a jakkoli znevýhodněných či slabších jednotlivců. Vláda bude klást srovnatelný důraz nejen na práva
politická a občanská, ale i na práva ekonomická, sociální a kulturní.
Vláda považuje za jednu ze svých priorit boj proti sociálnímu vyloučení. Bude prosazovat provázané
řešení sociálního bydlení a předcházení bezdomovectví, sociální pomoci a terénní práce, poskytování
dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, inkluzivního vzdělávání, politiky zaměstnanosti, boje
proti zadlužování, bezplatné právní pomoci a poradenství, zabránění zneužívání sociálního systému,
např. v podobě obchodu s chudobou v předražených ubytovnách.
Vláda bude usilovat o vytvoření tolerantní společnosti. Bude důsledně vystupovat proti všem formám
násilí a projevům rasové nesnášenlivosti, jako například anticiganismu a antisemitismu. Podpoří jako
přirozenou součást integrace rozvoj romské kultury a identity. Vláda posílí právní možnosti obrany
proti diskriminaci a pravomoc veřejného ochránce práv navrhovat rušení protiústavních zákonů.
Vláda bude důsledně uplatňovat princip rovnosti žen a mužů. Vláda se zaměří na potlačování
genderově podmíněného násilí. Bude usilovat o slaďování pracovního, soukromého a rodinného
života, včetně zajištění dostatečných kapacit předškolních zařízení a podpory flexibilních
a stabilních forem práce, dále bude usilovat o podporu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích
pozicích a stejnou odměnu za stejnou nebo srovnatelnou práci. V oblasti ochrany lidského
života, tak jak ji definuje Listina základních práv a svobod, vláda nebude zasahovat do
současného právního stavu.

II. Koaliční smlouva obsahuje následující pasáže dotýkající se života rodiny včetně
ochrany života a zákazu aktivní eutanázie i výhrady svědomí zdravotnických
pracovníků. Zde jsou uvedena některá z ustanovení:
1. Racionální státní rozpočet a efektivní výběr daní
Změny v daňovém zatížení od roku 2015 do konce volebního období
Budeme usilovat o schválení změn následujících daňových zákonů, a to s účinností od 1. ledna 2015:
- Omezení výše paušálních nákladů pro OSVČ absolutní částkou a/nebo snížením procentní sazby
paušálních nákladů, aby bylo dosaženo smyslu tohoto institutu (zjednodušení výpočtu daně, ne
neodůvodněné snížení daňového základu). Vláda provede analýzu odvodů zaměstnanců a OSVČ do
veřejných rozpočtů s cílem navrhnout opatření na spravedlivější rozložení nákladů na financování
veřejných služeb.
- Vyšší zdanění hazardu.
- Snížení sazby DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu od roku 2015. Pro
financování této změny koalice zváží zavedení sektorové daně pro regulovaná odvětví od roku 2015
s cílem dosáhnout rozpočtového výnosu 4 mld. Kč. Od roku 2015 postupné zvyšování slevy na dani
na druhé a další dítě s cílem podstatně zvýšit slevu na dani na druhé a další dítě do konce volebního
období.
- Obnovení slevy na dani pro pracující důchodce.
2. Důstojné důchody, podpora rodin s dětmi, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení
Smluvní strany se zavazují usilovat o udržení sociální soudržnosti a prosazovaní principů sociální
spravedlnosti zejména aktivní politikou zaměstnanosti, ochranou práv zaměstnanců, bojem proti
chudobě a sociálnímu vyloučení.
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Důchodový systém
- Budeme usilovat o vytváření důstojných životních podmínek pro seniory. Prosadíme návrat
k pravidelnému zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, a to od roku 2015.
- Sloučíme II. a III. pilíř. Zastavíme vyvádění prostředků z průběžného důchodového pilíře. Dáme
podnět k sestavení odborné komise v gesci ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí
složené z delegovaných zástupců koaličních stran, opozice, zástupců tripartity a odborníků z řad
ekonomů, demografů a sociologů, která připraví úpravy zdanění práce a důchodového systému
s účinností od roku 2017 tak, abychom zajistili výplaty důstojných penzí, posílení principu
zásluhovosti, narovnání transferu mezi rodinou a společností a zastropování věku odchodu do
důchodu.
- V první fázi podpoříme stávající produkty ve III. pilíři, kde stát poskytuje příspěvky a navrhneme
vylepšení jejich parametrů s cílem větší motivace lidí spořit na stáří.
Zaměstnanost
- Obnovíme funkčnost úřadů práce mimo jiné přenosem kompetencí na okresní pracoviště,
posílením aktivní politiky zaměstnanosti a důrazem na pomoc nejvíce ohroženým skupinám –
absolventům škol, zdravotně postiženým a osobám v předdůchodovém věku. Také obnovíme
povinnost zaměstnavatelů hlásit na úřady práce volná místa.
- Po projednání v tripartitě budeme postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se postupně přiblížila
40 % průměrné mzdy.
- Důsledně budeme prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci pro ženy i muže a podpoříme
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Budeme podporovat sociální podnikání jakožto
specifický typ ekonomické činnosti. Nebudeme tolerovat žádné formy nelegálního zaměstnávání.
Pokud na tom bude dosaženo dohody v tripartitě, obnovíme výplatu nemocenské v prvních třech
dnech nemoci.
Opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení
- Zajistíme dostupné, kvalitní a efektivní sociální služby především definováním sítě sociálních
služeb, posílením role plánování jejich rozvoje a víceletým financováním. Podpoříme variabilitu
sociálních služeb dle potřeb uživatelů, včetně podpory osob, které pečují o své blízké v domácím
prostředí. Stanovíme jasná pravidla pro výpočet dotace jejich poskytovatelům a pro použití
příspěvku na péči.
- Upravíme pravidla pro přiznání příspěvku na péči a nároku na invalidní důchod osob se zdravotním
postižením tak, aby spravedlivě zohledňovala zdravotní stav.
- Posílíme terénní sociální práci na úrovni měst a obcí a v sociálně vyloučených lokalitách rozvineme
spolupráci s neziskovým sektorem. Sociální prací s rodinami ohroženými chudobou zamezíme
odebírání dětí do ústavní péče pouze z ekonomických důvodů.
- Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které
na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá
v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení.
- Podpoříme hospicovou péči a narovnání plateb na lůžko v LDN.
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3. Podpora rodin s dětmi
- Prosadíme porodné i na druhé dítě. Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné,
prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek
státem.
- S využitím evropských prostředků zahájíme ve spolupráci s obcemi výstavbu malometrážních
sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny.
4. Právní ochrana a vzdělávání zdravotnických pracovníků
- Přijmeme novou právní úpravu pro případy výhrady svědomí pro všechny pracovníky ve
zdravotnictví.
Informovanost pacientů
- Neumožníme žádné opatření v rozporu s ochranou života od početí do přirozeného konce
(ne aktivní eutanázii).
Článek zpracovala za použití níže uvedených zdrojů Mgr. Radomíra Keršnerová.

Zdroje:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni-smlouva-mezi-cssd--hnutim-ano2011-a-kdu-csl-na-volebni-obdobi-2013---2017-115459/
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