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Vážené dámy a pánové, vláda České republiky předstupuje před vás, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, i před českou veřejnost a je přesvědčena, že se o důvěru uchází na základě jasně sděleného programu nové vládní politiky. Chceme vést Českou republiku na základě sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství k prosperitě a budeme usilovat o udržení sociální soudržnosti v zemi. Budeme prosazovat ekonomický program pro Českou republiku, který je založen na podpoře podnikání, fungující a transparentní státní správě, efektivním trhu práce, dlouhodobě udržitelném penzijním systému, sociálním smíru ve společnosti a investicích do vzdělání, vědy a výzkumu. Povedeme aktivní sociální dialog se sociálními partnery jako metodu udržení sociálního smíru a nastavíme účinný systém výměny zkušeností mezi vládou a sociálními partnery. Budeme také aktivně usilovat o vytvoření podmínek pro přijetí eura. Jedním z našich nejdůležitějších úkolů je zkvalitnění legislativy. Občan a jeho rodina by se měli v zemi cítit svobodně, spokojeně a být na ni hrdí. Živnostníci, podnikatelé a firmy by v ní měli bezpečně a svobodně podnikat, platit daně a nabízet zaměstnání. Stát pak prioritně zlepší vlastní fungování a spolu s uvedením zákona o státní službě do praxe zkvalitní také služby pro občany, bude si vážit daňových poplatníků a zabrání plýtvání při přerozdělování peněz z jejich daní. Mezi hlavní priority naší vlády patří rozvoj podmínek pro svobodné podnikání, vymahatelnost práva, nastartování udržitelného hospodářského růstu, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky země, tvorba pracovních míst s důrazem na ohrožené skupiny a na problémové regiony, účinná pomoc lidem žijícím v hmotné nouzi a rovnoměrný rozvoj krajů a obcí. Pro realizaci těchto cílů a zintenzivnění výstavby infrastruktury je samozřejmě nezbytné efektivní využívání evropských fondů. Vytvoříme účinné řídící a kontrolní systémy na programové období dva tisíce čtrnáct až dva tisíce dvacet tak, aby vedly k nastavení férových podmínek a zjednodušení administrativy pro žadatele. Jednou z našich priorit je zakázat státu  obchodovat s firmami s nejasným vlastníkem a pomoci tak odstranit všechny formy plýtvání veřejnými prostředky. K tomu slouží zejména opatření typu transparentní nákupy, elektronizace faktur ve státní sféře a transparentní zveřejňování výdajů placených z peněz daňových poplatníků, včetně zakázek malého rozsahu. Posílíme řídící a kontrolní systém veřejné správy, a to včetně rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Nesmlouvavý boj vyhlásíme všem formám korupce a závažné hospodářské kriminality, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím. Podpoříme také zvýšení finanční gramotnosti občanů České republiky. Budeme usilovat o rozvoj kvalitních  a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního systému, dopravy a bezpečnosti. Všestrannou podporu bude mít vzdělání, věda, kultura a sport. Vneposlední řadě budeme usilovat o další rozvoj občanské společnosti, podpoříme činnosti nestátních neziskových organizací a účast občanů na rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického právního státu. Předložíme ústavní zákon o obecném referendu, který umožní občanům rozhodovat přímo o zásadních otázkách fungování státu. I nadále budeme působit jako aktivní členové Evropské unie i Severoatlantické aliance v souladu se zájmy České republiky a podpoříme působení Organizace spojených  národů při odstraňování rizik ohrožujících mezinárodní mír. Budeme se snažit o efektivní využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě a současně podporovat internetovou ekonomiku. Posílíme parlamentní kontrolu zpravodajských služeb České republiky. Připravíme novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se úpravy podmínek pro zvyšování důchodů od roku dva tisíce patnáct. Ukončíme platnost pravidla snížené valorizace důchodů a zajistíme, že důchody budou od ledna dva tisíce patnáct opět zvyšovány o sto procent nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Vláda připraví návrh na úpravu minimální mzdy, kterou dosud řeší nařízení vlády číslo pět set šedesát sedm z roku dva tisíce šest Sbírky, a zvýší minimální mzdu po  projednání se sociálními partnery tak, aby zajišťovala důstojný život zaměstnanců nezávislý na sociálních dávkách. Její úroveň musí být dostatečně motivační a měla by se postupně s ohledem na ekonomické a sociální souvislosti přiblížit čtyřiceti procentům průměrné mzdy. Vytvoříme efektivní a spravedlivý systém financování sociálních služeb, zejména v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje od prvního ledna dva tisíce patnáct. Zajistíme dostatečný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu pro oblasti sociálních služeb, který nebude nižší než v roce dva tisíce čtrnáct, a budeme zohledňovat míru inflace. Aktivní politiku zaměstnanosti zaměříme na zvláště ohrožené skupiny, jako jsou ženy s malými dětmi, mladí do třiceti let, lidé ohrožení sociálním vyloučením a lidé se zdravotním postižením.                

