Preambule
V roce 2013 je více než kdy jindy jasné, že celý západní svět se ocitá na rozcestí. Budování prosperity na dluh se
ukázalo jako dlouhodobě neudržitelné a to především proto, že se moc přesunula z nezávislých států do rukou
jejich věřitelů. Vlády se již tolik nezabývají tím, jak uspokojit potřeby obyvatel svých zemí, ale především tím,
jak se dohodnou se svými věřiteli o odložení splácení půjček. To samozřejmě oslabuje demokracii a narušuje
svrchovanost jednotlivých zemí, protože ty jsou nuceni přednostně plnit přání svých věřitelů a občan se odsouvá
do pozadí.
Za hlavní nebezpečí současnosti však nelze považovat dluh samotný, ale především s ním spojené hromadění
moci v rukách věřitelů. Dále pak přesun moci k nevoleným úředníkům, kteří jsou za své postavení vděčni těm,
jež je do funkcí dosadili a jejichž vůli pak prosazují. Rozhodování těchto nevolených má bohužel dalekosáhlé
důsledky a je jedno zda se jedná o zákaz prodeje žárovek, centralizaci Evropy Lisabonskou smlouvou nebo
zavádění tzv. "juvenilní justice". Rozhodující je, že tato nařízení pocházejí od nevolených komisařů, kteří nemají
mandát od voličů. Jejich rozhodnutí defakto obchází náš zákonodárný sbor, protože direktivy z EU jsme nuceni
do našeho právního řádu začleňovat pod hrozbou pokut. Český Parlament se tím stává pouze byrokratickým
aparátem a překladatelem cizojazyčných direktiv a volby do něho se mění v pouhou formalitu, což si uvědomuje
stále větší část voličů a voleb se neúčastní.
Příznačné pro dobu po roce 1989 je nepřehledné množství stále se měnících právních předpisů a zákonů na
straně jedné a absence spravedlnosti na straně druhé. Svoboda slova jako proklamovaný ideál versus cenzura ve
formě politické korektnosti jako realita. Dále rozpad státu, ztráta nezávislosti, zadlužování, vyplácení miliard za
prohrané arbitráže, rozkrádání státního majetku, korupce, tunelování, zvýhodňování lidí, kteří nechtějí pracovat,
beztrestnost velkozlodějů, prorůstání mafie do soudnictví a vysoké politiky – to všechno je příčinou ztráty víry
ve spravedlnost a poctivost a odklonu slušných lidí od politiky.
Jako strana chceme nyní svou politikou především vrátit důvěru lidí ve stát a chceme je přesvědčit, že pouze na
státní úrovni je možné napravovat obecné věci, které se týkají nás všech, protože ani v Moskvě ani ve
Washingtonu ani v Bruselu nevědí co potřebujeme lépe, než to víme my sami. Proto chceme navázat na
nezávislou politiku předválečného Československa. Česko jako přibližně 30. nejbohatší stát světa musí mít
jedinou ctižádost – každým rokem být v tomto žebříčku na vyšším místě a jednou zaujmout příčku nejvyšší.
S tímto úsilím bude spojeno vše ostatní - od rozvoje vědy, přes budování infrastruktury a vytváření pracovních
míst až po bohatnutí obyvatel naší země. Aby se tak ovšem někdy stalo, je třeba správně určit jak má stát
fungovat, co má financovat a podporovat, do čeho mluvit musí a do čeho nesmí. Bohatství a blahobyt pak začne
vznikat samovolně pracovitostí a činorodostí českého obyvatelstva. V první fázi je však především třeba ucpat
penězovody, kterými se z českého území každým rokem odvádějí miliardy do zahraničí.
Usilujeme o svrchovaný nezávislý stát, který je jednoduchým způsobem řízen, a který jednoduchým způsobem
vybírá daně (1); za které zajišťuje svým obyvatelům vnitřní a vnější bezpečnost (2); právní prostředí a
spravedlnost (3); zdroje a infrastrukturu (4); vzdělání a kulturu (5); měnu a hospodářskou politiku (6); zdravotní
a sociální péči (7).

Zásady fungujícího státu
1.

Řízení státu a výběr daní

Na chodu státu se může podílet kterýkoliv jeho svéprávný občan – politik. Výběr politiků na všech úrovních se
provádí přímou volbou, volební právo mají všichni svéprávní občané. Zákonodárná a výkonná moc jsou
odděleny. Území státu je nedělitelné, správní členění třístupňové. Hlava státu řídí stát prostřednictvím ministrů a
ministerstev. Způsob řízení nižších územních celků státu vychází ze stejného principu jako řízení státu.
Zákonodárná moc je nezávislá a náleží jednokomorové volené sněmovně čítající na každých 100 tisíc občanů
státu jednoho poslance se zaokrouhlením na lichý počet dolů. Daňový systém a výběr daní je jednoduchý a
spravedlivý. Existují daně ústavní a daně výjimečné. Daně ústavní jsou dané ústavním zákonem a stát je vybírá
vždy. Daně výjimečné stát vybírá na základě požadavku vlády vždy pouze následující rok a jejich vypsání je
podmíněno souhlasem sněmovny. Provoz církví a politických stran je nezávislý na státu a je financován pouze z
příspěvků svých členů a výnosů z vlastní činnosti.

2. Vnitřní a vnější bezpečnost
Měřítkem pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti státu je její dlouhodobá prospěšnost pro jeho občany. Vnitřní
bezpečnost zajišťuje policie, která chrání práva a majetek jednotlivých obyvatel, aniž by neúměrně narušovala
jejich soukromí. Stát provozuje vlastní zpravodajské služby. Vnější bezpečnost se opírá o zahraniční politiku a
o armádu. Armáda je obranného charakteru, a pokud je to možné, je vyzbrojována domácími dodavateli. Armáda
průběžně připravuje obyvatelstvo na případ konfliktu nebo živelné pohromy. Ochranu před živelnými
pohromami zajišťují hasiči, záchranáři a vojáci. Stát zahraniční politikou zajišťuje mírové vztahy s okolním
světem samostatně nebo v případě nutnosti v rámci spojeneckých svazků. Spojenectví stát uzavírá zrušitelným
způsobem pouze na nezbytně nutnou dobu.
3. Právní prostředí a spravedlnost
Stát je jediným tvůrcem a prosazovatelem práva. Povinnosti a práva obyvatel státu jsou upraveny zákony, které
jsou psány jednoznačně bez potřeby jejich výkladů. Zákonů je vydáváno jen nezbytně nutné množství. Stát
nereguluje veškerou lidskou činnost. Vymahatelnost práva zajišťuje třístupňový soudní systém. Zvolení politici
ručí veškerým svým majetkem za chyby, kterých se dopustí ve výkonu funkce. Politici a soudci ručí za svou
profesionální bezúhonost veškerým svým majetkem.
4. Zdroje a infrastruktura
Výrobu elektrické energie a její rozvod kontroluje stát. Velké elektrárny a rozvodné sítě vlastní stát. Energetické
zdroje vybírá stát tak, aby jejich produkce byla levná a neničila životní prostředí. Rozvod elektrické energie
zajišťuje stát tak, aby byl spolehlivý. Výstavbu a provoz infrastruktury, rozvodných sítí a velkých energetických
zdrojů zajišťuje stát. Soukromé energetické zdroje mohou být připojovány do sítě, podřizují se však centrálnímu
řízení. Stát spravuje ostatní rozvody kapalných a plynných paliv. Stát staví a pro své občany bezplatně provozuje
silnice a dálnice. Stát řídí letový provoz a zajišťuje v provozu říční a železniční dopravní cesty. Stát kontroluje
těžbu nerostných surovin. Stát podporuje tuzemské zemědělství a brání zemědělskou půdu před jejím prodejem
do vlastnictví zahraničních subjektů nebo cizích státních příslušníků. Stát vlastní hlavní zdroje pitné vody, její
rozvod a odkanalizování vlastní obce nebo stát. V energetice a zemedělství je stát soběstačný. Stát spravuje
hmotné rezervy pokrývající jeho půlroční spotřebu.
5. Vzdělání a kultura
Vzdělání je občanům státu poskytováno bezplatně na základě jejich schopností po dobu maximálně 20 let.
Bezplatné vzdělání zahrnuje 2 roky mateřské školy, 12 let základní a střední školy a 5 nebo 6 let vysoké školy.
Gymnázia, střední a vysoké školy rozhodují o přijetí studentů samostatně. Podmínky doktorandského studia jsou
upravovány vysokými školami nezávisle. Způsob financování škol nenarušuje kvalitu výuky a výběr schopných
studentů. Stát financuje Akademii věd, která se zabývá základním a aplikovaným výzkumem. Stát se stará o
materiální a duchovní kulturní dědictví.
6. Měna a hospodářská politika
Stát je prostřednictvím Národní banky jediným vydavatelem zákonného oběživa – peněz. Jako jejich vydavatel
reguluje jejich množství a hodnotu tak, aby to prospívalo hospodářství a neznehodnocovalo úspory obyvatel.
Hospodaření státu je dlouhodobě vyrovnané. K hospodaření s vyrovnaným rozpočtem výběrem ústavních daní
není potřeba souhlasu zákonodárného sboru, který je naopak nutný vždy při vypsání výjimečných daní a při
shodkovém státním rozpočtu. Stát se nezadlužuje u zahraničních subjektů. Nezaměstnanost je řešena vytvářením
pracovních míst. Stát podporuje konkurenci v odvětvích vytvářejících hodnoty a neklade zde překážky v
podnikatelské činnosti. Stát určuje pravidla u provozování sázkových her.
7. Zdravotní a sociální péče
Zdravotní péče je placena ze státního rozpočtu a je občanům českého státu poskytována bezplatně. Stát zajišťuje
v každém kraji dostupnost zdravotní péče ve svých zařízeních. Ve zdravotnictví je kladen důraz na diagnostiku a
prevenci. Dostupnost základních léků je zabezpečena státním výrobcem léčiv. Ochranu zdraví podporuje stát při
vzdělávání tím, že na školách učí zdravému způsobu života a propaguje sport. Stát potírá drogový obchod,
omezuje spotřebu cigaret a alkoholu. Sociální péče je poskytována potřebným formou hmotné nebo nehmotné
pomoci. Stát vyplácí starobní důchody.

Programové body
Nová ÚSTAVA – zrušení senátu a zrušení totalitarismu velkých stran
V nové ústavě chceme zakotvit českou svrchovanost a rozdělení zákonodárné a výkonné moci na úrovni voleb,
kdy se odděleně bude volit starosta, hejtman, prezident a zastupitelstva obcí, krajů, parlament. Bude zaveden
prezidentský systém a přímá demokracie na všech úrovních. Nová ústava dále zruší senát, parlament bude
jednokomorový a volený na jedné kandidátce za celý stát, počet poslanců bude dán počtem obyvatel státu –
jeden poslanac na každých 100 tisíc občanů – tedy 103 poslanců (zaokrouhlení na lichý počet dolů). Kvórum
pro vstup politické strany do parlamentu bude odpovídat jednomu poslanci – tedy 1,03% při 103 členné
sněmovně. Ústavou bude dána neslučitelnost výkonné a zákonodárné moci – tedy poslanec se nebude moci stát
ministrem.
Domovské právo – právo na sebeobranu
Při vniknutí narušitele na něčí soukromý majetek bude jeho majitel oprávněn tento majetek a svůj život bránit
všemi dostupnými prostředky a při fyzické likvidaci narušitele na něj nebude pohlíženo jako na zločince.
Prokazování nabytí majetku pro veřejně činné osoby
Aby mohli politici a soudci vykonávat svou činnost, budou muset předkládat majetková přiznání a současně
s tím i prokazování nabytí tohoto majetku a to zpětně až do roku 1989.
Přijetí služebního zákona
Služební zákon oddělí administrativní správu státu od politické moci.
Zrušení skrytých daní – zavedení transparentního daňového systému, zrušení daně z příjmu
Prosadíme zrušení skytých daní jako např. dálniční zmánky pro os. auta, zápisné na VŠ, poplatky u lékaře. Dále
změna ústavy bude obsahovat zavedení tzv. ústavních a vyjímečné daní. Ústavní daně se budou platit vždy a při
sestavení vyrovnaného rozpočtu vládou, kdy na příjmové straně budou pouze ústavní daně, nebude nutné
schvalovat rozpočet zákonodárnou mocí (Sněmovnou). Pokud nebude možné sestavit rozpočet vyrovnaný pouze
z ústavních daní a bude třeba vypsat výjimečné daně (např. zvednout sazbu u konkrétní daně), vláda musí
požádat o schválení Sněmovnu a tato změna bude platit pouze jeden rok. Daně budou progresivní, určené
funkční závislostí – matematickou funkcí, tím se daňová povinnost stane předvídatelná. Zavedeme daň z obratu,
kterou po nějaké době nahradíme daň z příjmu. Přechodnou dobu bude daň z příjmu a obratu vybírána současně
s tím, že se budou sazby daňe z obratu postupně zvyšovat a daně z příjmu postupně snižovat až k jejich
následnému zrušení.
Zrušení zdravotních pojišťoven a zavedení státní zdravnotní pokladny
Všechny zdravotní pojišťovny budou sloučeny do jedné organizace, která bude státní, podřízená ministerstvu
zdravotnictví a bude se zabývat pouze přerozdělováním peněz ve zdravotnictví a nebude vytvářet zisk jako
současné zdravotní pojišťovny. Části zdravotního pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem se sloučí
do jedné sazby.
Zdravotní péče
zrušení poplatků ve zdravotnictví
zachování bezplatné zdravotní péče
vybudováního národního podniku pro výrobu generických léčiv
Zákaz reklamy na alkohol, tabákové výrobky a léky
Zachování krajských a fakultních nemocnic v majetku státu
Zvýhodnění zaměstnávání absolventům
Stát bude za zaměstnané absolventy hradit po dobu 2 let zdravotní a sociální, pokud bude takový zaměstnanec
přijat firmou na dobu neurčitou.

Vyplácení důchodů, sociální věci, nezaměstnanost
stát je jediným garantem vyplácení starobních důchodů, zachování průběžného systému
zrušení privátních „pilířů“ důchodového pojištění se zachováním soukromého připojištění
svázání výše vyplácené podpory s platem. Jakákoliv podpora práceschopným lidem nebude vyplácena,
pokud nebudou pracovat a výše podpory bude možná pouze do výše daňové povinnosti dotovaného –
tedy do výše hrubého platu. Nevztahuje se na podporu v nezaměstnanosti, kdy taková bude vyplácena
podle odpracovaných let: kolik odpracovaných let, tolik měsíců bude vyplácena podpora v
nezaměstnanosti
Vytvoření pracovních míst v obcích a krajích pro zaměstnání práceschopného nezaměstnaného
obyvatelstva
Vyplácení podpory v nezaměstnanosti pouze po odpracování aspoň 2 let
Zavedení práva na práci
Zavedení povinného vojenského školení
Prosadíme poloprofesionální armádu zavedením povinného vojenského školení, konaném při středoškolském
vzdělání ukončeném půlročním výcvikem ve vojenských prostorách pro může i ženy.
Armáda
zachování nadzvukového letectva, posílení protiletecké obrany, podpora vývoje laserových
protileteckých systémů
vyzbrojovat armádu tuzemskou technikou, pokud taková existuje
znovuuvedení krytů CO do zprovoznitelného stavu
zavedení na školách školení CO
Doprava
zjednodušení byrokratického procesu přípravy výstavby liniových staveb (dálnice, železnice)
ústavním zákonem zakázat privatizaci státní infrastruktury (letiště, dálnice, silnice, železnice,
plynovody, ropovody, vodovody)
zahrnout do plánované sítě dálnic okružní dálnici na trase Moravská Třebová, Hradec Králové, Liberec,
Děčín, Teplice, Chomutov, Karlovy Vary, Plzeň, Klatovy, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův
Hradec, Telč, Třebíč, Brno, Moravská Třebová
připravit a začít budovat Maglev na trase Praha – Ostrava s odbočkou na Brno (Bratislavu)
na vybraných úsecích dálnic zrušit maximální povolené rycholsti
Zemědělství a lesnictví
zákaz odprodeje zemědělské půdy do vlastnictví cizích státních příslušníků a cizích firem
zrušení podpory pěstování plodin pouze jako biomasa
podpora domácího zemědělství do takového stavu, aby se Česko znovu stalo v základních potravinách
soběstačné
Energetika a rozvodné sítě
spojení ČEZ a rozvodných sítí v jeden podnik
státní odkup akcií ČEZu v držení jiných osob a následné převedení ČEZu z a.s. na národní podnik
zavést národní monopol na rozvod silové elektřiny
dobudování JE Temelín a příprava výstavby dalších dvou JE
zavedení dvojích cen elektřiny – pro domácí spotřebu, která se nebude řídit cenou energií na burze, ale
pouze výrobními náklady a cenou pro export, za kterou se budou přebytky prodávat do zahraničí

zastavení dotací pro elektrárny zdražující elektřinu (solární, větrné), státní odkup velkých slunenčních
elektráren a jejich odpojení od sítě a demontáž
zabránit prolomení těžebních limitů v Severních Čechách pro účely uhelných elektráren
Obnovení trestu smrti
Zákaz privatizace zdrojů pitné vody
Školství
Znovuzavedení osmiletého základního školství
Zavedení dvouleté bezplatné mateřské školy.
Zavedení 3,5 letých středních škol s navazujícím půlročním vojenským cvičením/studiem
Zachování bezplatného školství: 2 roky MŠ, 8 let ZŠ, 3,5 roky SŠ, 5,5 let VŠ
Změna financování vysokých škol, kdy klíčem nebude množství studujících, ale kvalita absolventů.
Imigrační politika
Snížení počtu vydávaných trvalých pobytů pro občany třetích zemí, zpřísnění obnovování již vydaných trvalých
pobytů.
Emise peněz a ČNB
Ústavním ustanovením odmítnutí zavedení Eura
Oddlužení u zahraničních věřitelů
vytvoření státní rezervy v drahých kovech
Rodina
odmítnutí zaváděné juvenilní justice
odmítnutí adopce dětí jednopohlavními páry
zrušení registrovaného partnerství; manželství je svazek pouze muže a ženy.
zákaz reklamy, která je cílená ne nepříjmové skupiny obyvatel (děti)
řešení důchodové reformy je podpora mladých rodin.
dětské přídavky: za první dítě 300 tisíc, druhé 200 tisíc, třetí 100 tisíc, dále nula
Zrušení zavádění tzv. e-govermentu
Zrušení poslanecké imunity
Policie a záchranný systém
městská policie bude podléhat ministerstvu vnitra nikoliv starostům
zachování výsluhového systému
Zahraniční politika
nekonfliktní zahraniční politika
odmítnutí multi-kulti
přechod k neutrální zahraniční politice, vyvázání se z nevýhodných zahraničních smluv
Revokace církevních tzv. restitucí

