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„Myslím si, že se o sebe má každý starat především sám, ale je
jasné, že jako společnost nefungujeme, ani nemůžeme a snad ani
nechceme fungovat jen na tomto základě. A právě zejména ty věci,
o kterých nemůže rozhodovat jen jedinec sám, mě nejvíce zajímají.“
Štve mě předražené bydlení, smog a levná práce:
Do řešení bytové problematiky je třeba zapojit i bankovní sektor
a nalézt širší, evropská řešení. Pokud je totiž realita taková, že mladá
rodina zaplatí za celoživotní úsilí v podstatě druhý byt bance,
je na místě otázka, zda je taková role bank v 21. století přiměřená.
Hypotéku, která je jedna z nejdražších v Evropě, má každý pátý
obyvatel ČR a objem hypotečních úvěrů přesahuje roční výdaje
státního rozpočtu. Situace mladých lidí ve městech je více než zoufalá.
Kvalita ovzduší je hlavním důvodem, proč lidé s malými dětmi uvažují
o přestěhování z měst. Vzhledem k tomu, že největším znečišťovatelem ve městech je automobilová doprava, je třeba se vydat cestou
jasných pravidel v první řadě směrem k tzv. městským flotilám (veřejná
doprava, pošta, komunální služby) a následně velkým firmám, aby
směřovaly k nízkoemisnímu automobilovému provozu, a to také vzhledem
k tomu, že například u elektromobilů se počítá celkově menší dopad
na životní prostředí oproti spalovacím motorům při nájezdu vyšším
než 200 tisíc km, což vozidla městských flotil bohatě splňují.
Je třeba omezit odliv finančního potenciálu a důrazněji působit na
složení pracovního trhu. Je nutné podporovat obory, které přinášejí
vysokou přidanou hodnotu na úkor montoven. Omezovat na odpovídající úroveň je třeba odliv vygenerovaného zisku z ČR, který je
v rámci celé EU nejvyšší. Jednou z cest, jak z toho ven, je výrazná
podpora školství, která je při jeho současném stavu nezbytností.
Dalším opatřením je zvýšení mzdové úrovně.
V Senátu se chci vzhledem k pracovním zkušenostem a zaměření
zapojit do činnosti výborů, které se věnují veřejné správě (devět let
jsem pracoval ve státní správě) a lidským právům (sedm let jsem
působil v Úřadu pro ochranu osobních údajů), případně dalším
(celou mojí dosavadní pracovní kariérou se prolíná oblast médií).
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