ZA SILNOU A SEBEVĚDOMOU

ČSSD
JDEME
DO
TOHO!
Milá přítelkyně, milý příteli!
Sociální demokracie utrpěla v loňských
sněmovních volbách tvrdý debakl. Mnoho
voličů ztratilo v naši stranu a její politiku
důvěru. I přes velmi úspěšné vládní angažmá jsme začali být vnímáni jako strana
nerozhodná, nemoderní, neschopná správně reagovat na výzvy současného světa
a společnosti. Pro budoucnost sociální demokracie ale jako daleko zásadnější vnímám to, že jsme začali ztrácet zájem našich členů o dění ve straně.
ČSSD nyní stojí na rozcestí. Musí se rozhodnout, jaký nabere směr a jakým stylem
politiky osloví ty, které ztratila. Členové nesmí být vnímáni jako automat na hlasování,

musí mít možnost vyjadřovat své názory a aktivně ovlivňovat život
ve straně. Žijeme ve složité a rychlé době, lidé od nás očekávají kvaliﬁkovaná a věrohodná řešení. Ta musíme nabízet, ale zároveň je sdělovat jazykem, kterému rozumějí.
V sociální demokracii jsem téměř dvacet let a nechci přihlížet jejímu
pádu do bezvýznamnosti. Proto jsem přijal výzvu řady spolustraníků
a rozhodl se kandidovat na předsedu. Nabízím své zkušenosti, diplomatické schopnosti a energii, abychom se opět stali silnou a sebevědomou sociálně demokratickou stranou.

Váš Jan Hamáček

CO CHCI PROSADIT
PŘÍVĚTIVÁ, NEBYROKRATICKÁ A MODERNÍ ČSSD
• Odstraníme zbytečnou byrokracii ze stranického života. Zavedeme elektronické hlasování na konferencích
a celostátních sjezdech ve prospěch více času na diskuzi.
• Zreformujeme a otevřeme Lidový dům, budeme se orientovat na práci s odborníky.
• Zavedeme elektronické ankety a permanentní komunikaci se členy.

PROGRAM PRO 21. STOLETÍ
• Přestaňme závodit ve snižování daní, orientujme se na stát s dostupnými a kvalitními veřejnými službami
pro všechny občany bez ohledu na jejich majetek.
• Bydlení vnímám jako právo, ČSSD musí prosadit program masivní výstavby nájemních a družstevních bytů.
• Budoucnost země je ve vzdělání a rozvoji českého průmyslu s moderními technologiemi.
• Elektronizace správy státu přinese snížení byrokracie.

JAK NA TO?
• Vyspělost společnosti se pozná podle
toho, jak se umí postarat o své nejslabší. A také, jaký servis umí zajistit svým
občanům. V naší zemi chybí jesle, školky,
lůžka v domech pro seniory nebo denní
stacionáře. Stále více rodičů nemá na jídlo pro své děti, zájmové kroužky nejsou
dostupné každému. Cílem sociální demokracie musí být tyto nerovnosti odstranit
a dát zejména dětem šanci na rovný start
a slušný život.
• Kvalitní vzdělaní pro děti je jedinou bezpečnou cestou pro jejich úspěch v životě
v měnící se Evropě 21. století. Jedině tak
si v budoucnosti Česká republika zachová

konkurenceschopnost ve světě. Sociální
demokracie musí prosadit vyšší propojení teorie a praxe na učilištích, středních
školách, gymnáziích i vysokých školách.
Bohatství naší země vždy bylo v lidech,
v jejich chytrých hlavách a „zlatých“ rukou.
Musíme proto zajistit dostatek učitelů, jejich spravedlivé ohodnocení a ty nejlepší
podmínky pro práci učitelů i nepedagogických pracovníků ve školách.
• Nedostatek bytů žene jejich ceny i nájmy
neúměrně vysoko. Slušné bydlení se stává luxusem. Dosavadní cesta kompenzací
vysokých nákladů na bydlení formou sociálních dávek není řešením. Sociální demokracie musí jako alternativu vlastnickému
bydlení prosadit masivní podporu vzniku

obecních nájemních bytů a rozvoje družstevnictví. Letitá praxe u našich rakouských sousedů ukazuje, že jedině tak lze
držet náklady na přijatelné úrovni.
• Elektronizace státní správy přinese snížení byrokracie a usnadní život občanům. Prosazujme zprovoznění funkčního elektronického portálu občana, kde
by si mohl vyřídit od daňového přiznání, přes zdravotní a sociální pojištění
až po služby dnes dostupné na Czech
POINTech. Veškeré úsilí musí být motivováno tím, aby stát ušetřil prostředky
a občané desítky hodin času ve frontách
na úřadech. Téma digitalizace a nových
technologií by měl dostat do gesce jeden
z místopředsedů strany.

NĚCO MÁLO O MNĚ
Pocházím z Mladé Boleslavi. Jsem ženatý, s manželkou Kamilou máme dva syny. V mládí jsem byl členem vodních
skautů. Byl jsem předsedou Mladých sociálních demokratů a od roku 2001 jsem členem ČSSD. Zkušenosti jsem získával
v regionální politice (zastupitelstvo Mladé Boleslavi), v roce 2006 jsem byl zvolen poslancem a předsedou Zahraničního výboru. Jako volební manažer jsem vedl úspěšné kampaně sociální demokracie do senátních voleb v roce 2010
a následně do krajských a senátních voleb v roce 2012. V letech 2013–2017 jsem byl předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, v současné době jsem jejím místopředsedou. Zároveň zastávám funkci místopředsedy
ČSSD a předsedy středočeské ČSSD. Hovořím anglicky, španělsky a německy.

Natočil jsem pro vás kandidátské video, které si můžete pustit na www.hamacek.cz/video

Více o tom, proč kandiduji a mých názorech naleznete na:

www.hamacek.cz

www.facebook.com/hamacekjan

@jhamacek

