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Vítězství ODS a TOP09 ve volbách za tři měsíce by 
dokončilo katastrofální rozpad České republiky  

• nadcházející volby jsou o tom, zda do roka a do dne od voleb, 
budou kraje ve funkční podobě, jak je známe dnes, ještě 
existovat  

 

• sociální demokracie stála v čele krajů za hospodářské krize, za 
tvrdých vládních škrtů a přesto: 

– dokázala snížit zadlužení krajů 

– zajistit veřejné služby se sníženými rozpočty 

– podporovat firmy a růst životní úrovně svých občanů 
vysokým čerpáním evropských fondů 

 



Sociální demokracie snížila zadlužení krajů 
 a udržela krajské rozpočty pod kontrolou 

• přijali jsme desítky opatření počínaje spravedlivými reformami 
a centrálními nákupy a elektronickými aukcemi konče, 
abychom dokázali rozvíjet své kraje a současně udrželi 
hospodaření krajů pod kontrolou 

 

• finanční prostředky z nových úvěrů směřovaly v drtivé většině 
případů do spolufinancování evropských fondů, které se 
krajům i České republice mnohonásobně vrátí 
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Kraje chceme rozvíjet jako solidární a spravedlivou 
službu lidem 

• Naše rozpočtové priority jsou 

– Podpora zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst 

– Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče v krajských 
nemocnicích 

– Kvalitní fungování veřejných služeb s prioritou na 
bezpečnost našich občanů 

 

• To vše při snižováná zadlužení krajů 



Finance do zdravotnictví 
 

• jen zátěž obyvatel 

• rostoucí poplatky 

• nehrazené léky 

• nadstandard  

 



Finance do nemocnic 

• úhradová vyhláška 

• zvýhodnění fakultních nemocnic 

• dvě sazby DRG 

• zvýhodnění center 

• chybí prostředky na platy zdravotníků 

 



Restrukturalizace 

• bez diskuse s kraji 

• bezohlednost vůči pacientům 

• bez výstupů k jednodenní chirurgii a společnému    

• lůžkovému fondu 

• bez vazeb na terén  

 



Sociální služby 

• absence spolupráce MPSV ČR a MZ ČR 

• rok 2012 – chybí 1,3 mld. Kč  

• úhrady z krajských rozpočtů 

 


