
1.Jaké jsou Vaše priority pro parlamentní volby do PS v roce 2017 v oblasti sociální 

politiky? 

Prioritou TOP 09 je stabilní důchodový systém, udržitelný na desetiletí dopředu a opřený o 

druhý pilíř důchodového pojištění. Považujeme za obrovskou chybu, že jej současná 

agrosocialistická vláda zrušila. Zmizelo tím posílení individuální zásluhovosti v rámci 

povinného pojištění. Jsme proto kdykoli připraveni vést politickou diskusi o znovuzavedení 

druhého pilíře a jeho konkrétních parametrech. Pokud k zavedení druhého pilíře nebude 

většinová vůle, pak budeme jednoznačně prosazovat další snižování sociálního pojištění a 

posílení státní podpory dobrovolného připojištění. K existujícímu solidárnímu principu je 

nutné zásadně posílit tyto individuální zásluhy v rámci povinného pojištění, a tím umožnit 

občanovi, aby sám odpovědně přistoupil ke své budoucnosti. Další prioritou TOP 09 je 

skloubení pracovního a rodinného života. Flexibilní a částečné úvazky vítáme jako jednu z 

cest, která to umožní. Navrhovali jsme zrušení povinnosti zaměstnavatele hradit zdravotní 

pojištění u částečného úvazku z minimálního vyměřovacího základu, jako kdyby u nich 

zaměstnanec pracoval na plný úvazek. Pro zaměstnavatele by tak bylo výhodnější nabízet 

částečné úvazky. 

2.Jste ochotni podporovat zavedení víceletých grantů pro oblast odborného sociálního 

poradenství a terénních sociálních služeb? 

Ano, víceleté granty pro oblast odborného sociálního poradenství a terénních sociálních 

služeb mají podporu TOP 09. 

 

3.Jste ochotni prosazovat přijetí zákona o sociálních pracovnících? (Ten by mimo jiné měl 

zavést větší statusovou podporu sociálních pracovníků, legislativně ukotvit jejich profesní 

komoru, popsat nároky na vzdělávání a specializace sociálních pracovníků. Zákon by měl 

lépe popsat a stanovit význam sociálních pracovníků pro řešení nepříznivých sociálních 

situací ve společnosti, pro posilování koheze ve společnosti.) 

Ne, nemyslíme si, že by to bylo potřeba. 

 

4.Budete prosazovat přijetí zákona o sociálním bydlení? 



Zákon o sociálním bydlení, jak ho připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí Michaely 

Marksové (ČSSD) a schválila vláda, nezabrání obchodu s chudobou a daňové poplatníky bude 

stát desítky miliard korun. Pomoci lidem v bytové nouzi by mohlo vytvoření závazné cenové 

mapy a sloučení dvou dávek – příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. Současný systém 

potřebuje pouze vychytat slabiny, aby nebylo možné jej zneužívat. Může však fungovat i bez 

stavění nových bytů. Nabízení podporovaných bytů povede potřebné k větší závislosti na 

státu. Další slabinu návrhu TOP 09 vidí v riziku vytváření uzavřených lokalit s nájemníky, kteří 

jsou zadlužení, nedodržují základní pravidla soužití a nepracují. 

 

5.Pokud ano, v jaké podobě? 

Sociální bydlení prosadíme pouze pro nejpotřebnější skupiny obyvatel, jako jsou například 

chudí senioři či samoživitelé v nouzi. 

 

6.Domníváte se, že problematika předlužení některých skupin obyvatel byla vyřešena 

novelou insolvenčního zákona a novelou zákona o spotřebitelském úvěru? Pokud ne, co 

by, dle Vašeho názoru, předluženým lidem z hlediska legislativních i nelegislativních 

opatření systémově pomohlo? 

Podle TOP 09 pomohla zejména novela o spotřebitelském úvěru. Insolvenční zákon v 

současné podobě přináší zásadní narušení práv věřitelů a v podstatě říká, že nerovnat své 

dluhy je normální a smlouvy se dodržovat nemusí. 

 

Na otázky odpověděl Jakub Hnát, tiskový mluvčí 

 


