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Memorandum Kulatého stolu pro oficiální 

Volební program OH 

Toto memorandum bylo sestaveno ke dni 2. června 2021, jako výsledné 

memorandum diskusního Kulatého stolu pro určení oficiálního volebního programu 

Občanského hnutí. Zároveň je toto memorandum také návrhem pro hlasování o 

jeho určení. Volební program Občanského hnutí není definitivní a očekává se jeho 

neustálý vývoj.  

Memorandum bylo sestaveno na základě poznatků vzešlých ze závěrů a vychází z 

memoranda předchozího Kulatého stolu KS: Základní představa o programu OH, 

který byl sestaven pro určení Základní programové teze a základního rámce 

představ členů Občanského hnutí.  

Toto memorandum bylo sestaveno na základě dříve vybraných bodů, a dále na 

základě poznatků ze všeobecné diskuse a obhajoby jednotlivých programových 

bodů. Toto memorandum je výsledkem jednání kulatého stolu s názvem KS: 

Oficiální program OH. 

Základní programové teze Občanského hnutí* 

Níže uvedený seznam, jsou původně navrhované programové body, vybrané na 
základě vnitrostranické ankety v rámci prvního kola jednání o volebním programu, 
v rámci Kulatého stolu na téma určení základní představy programové teze. 
Navrhované programové body, jsou seřazeny dle důležitosti a dle přiděleného počtu 
hlasů ve vnitrostranickém hlasování. Jde o body navržené samotnými členy. Do 
užšího výběru se dostaly body s více jak polovičním počtem hlasů z celkového počtu 
hlasujících. Body, které neobdržely nadpoloviční počet hlasů byli vyřazeny.  
 
1. Vystoupení České republiky z Evropské unie – zahájení kampaně CZEXIT 
2. Zajištění potravinové soběstačnosti země 
3. Zrušení financování neziskovek podporujících integraci ilegálních uprchlíků 
4. Zrušení financování politických neziskovek 
5. Zachování České koruny – odmítnutí Eura 
6. Odvolatelnost politiků na základě referenda 
7. Zrušení imunity politiků vyjma projevů na půdě Parlamentu ČR 
8. Posílení účinnosti zákonů pro zachování dobrovolnosti lékařských zákroků vč. 
test.a očk. 
9. Důsledná kontrola vakcín klinickým testováním před jejich použitím 
10. Zrušení Pandemického zákona 
11. Zprovoznění zákona o Referendu – proveditelnost a všeobecná vyvolatelnost 
12. Posílení vážnosti práva petičního 

https://www.obcanskehnuti.info/group/ks-zakladni-predstava-o-programu-oh/discussion
https://www.obcanskehnuti.info/group/ks-oficialni-program-oh/discussion/a39578e7-41b8-47a9-b2dc-bd5d27c59d31?commentId=de6c4dd5-7595-45c7-a605-19eebc6e9a81
https://www.obcanskehnuti.info/group/ks-oficialni-program-oh/discussion/a39578e7-41b8-47a9-b2dc-bd5d27c59d31?commentId=de6c4dd5-7595-45c7-a605-19eebc6e9a81
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13. Důraz na zachování a platnosti Benešových dekretů 
14. Posílení účinnosti zákonů vztahujících se k vlastizradě a velezradě 
15. Posílení armády a branné soběstačnosti státu 
16. Zavedení povinné vojenské služby na 1 rok 
17. Prosazení zákazu prodeje půdy cizincům 
18. Podpora ekologicky udržitelného hospodářství a aquaponie 
19. Podpora malých zemědělců 
20. Prosazení jednorázového snížení platů zákonodárců a vládních činitelů o 20% 
21. Valorizace důchodů o 8-10% 
22. Odmítnutí návrhů na korespondenční hlasování ve volbách 
23. Zpětná kontrola ČSÚ při výpadku služeb během voleb 
24. Zrušení soukromých exekutorů, zavedení instituce státních exekutorů 
25. Revitalizace Zákona o exekucích 
26. Revitalizace Zákona o insolvenci 
27. Zrušení Inkluze 
28. Podpora sportovních a mimoškolních aktivit mládeže 
29. Zákaz náboženství nerespektujících práva a svobody člověka 
30. Zrušení daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 
31. Zrušení agentury CzechInvest 
32. Zrušení EET 
33. Podpora státu ve formě bezúročných půjček 100tis pro novomanžele 
34. Státní výstavba „chytrých“ bytů a podpora generačního bydlení 
35. Zrušení povinnosti platby koncesionářských poplatků 
36. Vystoupení z NATO 
37. Vystoupení z OSN 
38. Okamžité odstoupení od spolupráce s WHO 
39. Posílení práva zvířat – povýšení roli zvířete z věci na živou bytost 
40. Vytvoření banky Občanského hnutí 
41. Ústavní zakotvení pojmu matka – žena, otec – muž. 
42. Posílení podpory invalidům, samoživitelům a nízkopříjmových skupin obyvatel 
43. Ochrana samoživitelů a sanování plateb alimentů ze strany státu a jejich 
vymáhání státem 
44. Program zdravé a pestré krajiny –budování remízků, ochrana půdy a přírodních 
rezervací 
45. Ochrana nerostného bohatství státu s ohledem na krajinu, přírodu a životní 
prostředí 
46. Posílení činnosti orgánů činných v odhalování majetkové trestné činnosti 
rozkrádání státu a zavedení institutu zabavení majetku osobám vinným z takové 
trestné činnosti 
47. Boj za zrušení církevních restitucí pro jejich neplatnost, boj za zrušení restitucí 
odporujících Benešovým dekretům a restitucím provedených proti platným 
zákonům 
 
Programových bodů bylo navrženo více, kolem stovky, výše uváděné body, které 
získaly nadpoloviční počet hlasů, mají většinovou podporu. Nyní je potřeba 
dosáhnout konsenzu a vytvořit funkční a komplexní návrh pro hlasování Národního 
sněmu o finální a oficiální podobě oficiálního volebního programu Občanského 
hnutí. 
 
* Jde o základní představu členské základny, nejde zatím o finální podobu 
Programu Občanského hnutí – finální návrh znění naleznete níže. 
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Vize Občanského hnutí pro léta 2021-2025 

Chceme Evropu svobodných suverénních národních států, kde každý národ má 
svoji kulturu, bohaté dějiny a tradice. Chceme, aby se Evropa podobala spíše 
rozkvetlé louce plné nejrůznějších květů než rozlehlé monokultuře. Chceme být 
součástí Evropy, ve které budou jednotlivé státy spolu obchodovat, spolupracovat 
na společných projektech na základě dobrovolnosti a vzájemné prospěšnosti, kde 
lidé mohou svobodně cestovat, poznávat jiné země a kultury, a tak se vzájemně 
obohacovat. Podle nás by si evropské státy měly společně bránit své hranice před 
lidmi, kteří nerespektují naše tradice a svobodný způsob života, za který naši 
předci bojovali a umírali. 
 
Chceme právní stát. Chceme, aby se v naší zemi dodržovala nejen zákony a 
vyhlášky, ale především Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. 
Aby lidé v naší zemi byli jednotní, všichni měli stejná práva a povinnosti, nikdo 
nebyl znevýhodňován pod nejrůznějšími záminkami. Chceme lidi sjednotit 
společným cílem hledání pravdy, protože pokud najdeme pravdu, už nás nebude nic 
rozdělovat. Chceme, aby v naší zemi byla svoboda slova nejen na internetu, ale i 
ve veřejnoprávních médiích, kam by měli mít přístup i lidé s jinými názory, než 
jsou ty hlavního názorového proudu, neboť na svobodě slova je založena 
demokracie. 
 
Chceme vytvořit svobodnou a prosperující zemi, ve které budou šťastně žít naše 
děti a nebudou doplácet na naše chyby a splácet naše dluhy. Zemi, ve které se 
nerostné bohatství využívá ve prospěch občanů, zemi, ve které jsou podporováni 
lidé tvořící hodnoty, ať už ve formě zboží, služeb nebo poznání, zemi, ve které 
mohou lidé důstojně žít, být za svou práci náležitě odměněni, aby mohli uživit svoji 
rodinu, měli důstojné bydlení, kvalitní potraviny, byli zdraví, mohli žít šťastný život 
a měli i jistotu důstojného důchodu, pokud celý život v naší vlasti pracovali. 
Naopak bychom neměli podporovat ty, kteří odmítají pracovat a chtějí na našem 
systému parazitovat. 
 
Pokud se nám má v naší zemi dařit, musíme si sami tvořit naši budoucnost, protože 
jinak nám ji vytvoří někdo jiný, ten už si ale bude hájit své zájmy, nikoliv naše. 
Způsob, jakým to lze uskutečnit, je přímá demokracie, kdy přímo lidé určují, co se 
uskuteční a co ne, nikoli nadnárodní společnosti nebo miliardáři prostřednictvím 
politického vlivu, ale i oni mají možnost vznést návrh a přesvědčit většinu, že jeho 
prosazení je pro společnost prospěšné.  
 
Chceme vytvořit spravedlivý a zároveň solidární systém, ve kterém mají nárok na 
kvalitní a důstojný život jak lidé, kteří vykonávají svoji práci na základě 
vystudované vysoké školy nebo schopností, kterými byli obdařeni a které rozvíjeli, 
tak i lidé s nízkým vzděláním, kteří tolik štěstí neměli. Chceme, aby všichni lidé 
měli stejnou šanci se vzdělávat, byly dostupné kvalitní domácí potraviny s nízkou 
cenou a byla pro všechny stejně dostupná lékařská péče. Dále se chceme zaměřit 
na zdanění velkých společností, které se placením daní mnohdy úspěšně vyhýbají, a 
to i těch internetových. 
 
Naší hlavní prioritou musí být školství a snaha o harmonický způsob vývoje a život 
dětí, který je efektivnější než vývoj zaměřený na výkon. Díky poznání můžeme 



OBČANSKÉ HNUTÍ 

 str. 4/71  

vyřešit mnoho problémů naší společnosti a obnovit národní hospodářství, které by 
mělo být vlastněno lidmi v naší zemi a zisky vracet do naší ekonomiky. Naším cílem 
je minimalizovat toky peněz do zahraničí a mít vyrovnanou obchodní bilanci s 
jinými státy. Musíme začít hájit zájmy naší země, a tudíž i každého z nás. Peníze 
by měly sloužit jako prostředek směny a měly by se získávat tvorbou hodnot, 
nikoliv spekulacemi. 
 
Aby měly naše národy nějakou budoucnost, musíme zvýšit velmi nízkou porodnost, 
proto chceme maximálně podporovat rodiny. Každá rodina by měla mít nejlépe své 
vlastní bydlení nebo možnost levného dostupného bydlení. Rodiny by měly být 
podporované nejrůznějšími benefity. Mělo by být běžné, aby byly v rodině alespoň 
tři děti. Dále je třeba zastavit snižující se plodnost mužů i žen, zastavit zvyšující se 
výskyt nejrůznějších onemocnění, jako je cukrovka, obezita, autismus, rakovina a 
mnoho dalších. Chceme pracovat na vytvoření lidštějšího systému, který by snížil 
velké nároky na jednotlivé lidi a míru stresu. Velký vliv na naše zdraví má kvalita 
potravin, proto chceme podporovat naše malé a střední zemědělce, protože 
potraviny trhané nezralé a cestující tisíce kilometrů mají minimum živin, o které 
nám jde. Pro naše zdraví je také důležité čisté životní prostředí a ekologie, musíme 
ale postupovat s rozvahou a nezničit si radikálními kroky naši ekonomiku. 
 
 

Programové okruhy a programové body 

I. Změny ve státním rozpočtu  
1) Zrušení daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 
2) Zrušení agentury CzechInvest 
3) Zrušení financování politických neziskovek a neziskovek pro integraci ileg. 

uprchlíků 
4) Prosazení jednorázového snížení platů zákonodárců a vládních činitelů o 20% 
5) Vystoupení České republiky z Evropské unie 

 
II. Obnova státní suverenity  

1) Vystoupení České republiky z Evropské unie 
2) Zajištění potravinové soběstačnosti země 
3) Zachování České koruny – odmítnutí Eura 
4) Důraz na zachování a platnosti Benešových dekretů 
5) Posílení účinnosti zákonů vztahujících se k vlastizradě a velezradě 
6) Posílení armády a branné soběstačnosti státu 
7) Zavedení povinné vojenské služby na 1 rok 
8) Vystoupení z NATO 
9) Vystoupení z OSN 
10) Odstoupení od spolupráce s WHO 
11) Konečné dořešení válečných reparací 
12) Ústavně zaručit hotovostní styk, bankám nařídit povinnost zřizovat pokladny 

 
III. Spravedlivý a solidární systém  

1) Valorizace důchodů o 8-10% 
2) Zrušení soukromých exekutorů, zavedení instituce státních exekutorů 
3) Revitalizace Zákona o exekucích směrem k ochraně dlužníků 
4) Revitalizace Zákona o insolvenci směrem k realizovatelnosti insolvence 
5) Posílení podpory invalidům, samoživitelům a nízkopříjmových skupin obyvatel 
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6) Prosazení jednorázového snížení platů zákonodárců a vládních činitelů o 20% 
 

IV. Osobní svoboda a rozhodování o sobě a své zemi 
1) Zachování České koruny – odmítnutí Eura 
2) Odvolatelnost politiků na základě referenda 

3) Zrušení imunity politiků vyjma projevů na půdě Parlamentu ČR 
4) Posílení účinnosti zákonů pro zachování dobrovolnosti lékařských zákroků  
5) Kontrola vakcín klinickým testováním před jejich použitím 
6) Zrušení Pandemického zákona 
7) Zprovoznění zákona o Referendu – proveditelnost a všeobecná vyvolatelnost 
8) Posílení vážnosti práva petičního 
9) Odmítnutí návrhů na korespondenční hlasování ve volbách 
10) Zpětná kontrola ČSÚ při výpadku služeb během voleb 
11) Zákaz náboženství nerespektujících práva a svobody člověka 

12) Zrušení povinnosti platby koncesionářských poplatků 

13) Odstoupení od spolupráce s WHO 
14)Ochrana svobody slova na sociálních sítích 

         
V. Školství a sport  

      1) Zrušení Inkluze 

                      2) Podpora sportovních a mimoškolních aktivit mládeže 
                      3) Posílení účinnosti zákonů pro zachování dobrovolnosti lékařských zákroků  
 

VI. Podpora rodin a zvýšení porodnosti  
1) Podpora státu ve formě bezúročných půjček 100tis pro novomanžele 
2) Státní výstavba „chytrých“ bytů a podpora generačního bydlení 
3) Ústavní zakotvení pojmu matka – žena, otec – muž 
4) Ochrana samoživitelů, sanování alimentů ze strany státu a jejich vymáhání 

státem 
5) Zrušení daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 

 
VII. Obnovení potravinové soběstačnosti (2, 17, 18, 19, 44) 

1) Zajištění potravinové soběstačnosti země 
2) Prosazení zákazu prodeje půdy cizincům 
3) Podpora ekologicky udržitelného hospodářství a aquaponie 
4) Podpora malých zemědělců 
5) Program zdravé a pestré krajiny – remízky, ochrana půdy a přírodních rezervací 
6) Zákaz halal porážek 

 
 

VIII. Zdravotnictví a zdravý způsob života  
1) Zrušení Pandemického zákona 
2) Posílení účinnosti zákonů pro zachování dobrovolnosti lékařských zákroků 
3) Kontrola vakcín klinickým testováním před jejich použitím 
4) Zavedení odpovědnosti výrobcům vakcín 
5) Odstoupení od spolupráce s WHO 

 
IX. Práva zvířat a ochrana životního prostředí  

1) Posílení práva zvířat – povýšení roli zvířete z věci na živou bytost 
2) Program zdravé a pestré krajiny – remízky, ochrana půdy a přírodních rezervací 
3) Ochrana nerostného bohatství státu s ohledem na krajinu, přírodu a životní 

prostředí 
 

https://www.obcanskehnuti.info/group/ks-oficialni-program-oh/discussion/fb7d3f0d-7d77-48a8-b260-ce903ae149c9/fb7d3f0d-7d77-48a8-b260-ce903ae149c9
https://www.obcanskehnuti.info/group/ks-oficialni-program-oh/discussion/a39578e7-41b8-47a9-b2dc-bd5d27c59d31?commentId=90a9ad9b-1ca5-4e32-9366-a0be4781136b
https://www.obcanskehnuti.info/group/ks-oficialni-program-oh/discussion/a39578e7-41b8-47a9-b2dc-bd5d27c59d31?commentId=de6c4dd5-7595-45c7-a605-19eebc6e9a81
https://www.obcanskehnuti.info/group/ks-oficialni-program-oh/discussion/a39578e7-41b8-47a9-b2dc-bd5d27c59d31?commentId=de6c4dd5-7595-45c7-a605-19eebc6e9a81
https://www.obcanskehnuti.info/group/ks-oficialni-program-oh/discussion/a39578e7-41b8-47a9-b2dc-bd5d27c59d31?commentId=de6c4dd5-7595-45c7-a605-19eebc6e9a81
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X. Ekonomika a daně  
1) Zachování České koruny – odmítnutí Eura 
2) Zrušení daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 
3) Podpora investic (kapitálový podíl) pro úspěšné projekty 

4) Zrušení agentury CzechInvest 
5) Zrušení povinnosti platby koncesionářských poplatků 
6) Zrušení financování politických neziskovek a neziskovek pro integraci ileg. 

uprchlíků 
7) Valorizace důchodů o 8-10% 

 
 
Ruší se body:   
32. Zrušení EET 
a 40. Založení OH banky 
 
Chybí obhajoba, jsou v kontradikci s ostatními body programu či nereálné.  
 
Navrhujeme bod 32 - zrušení EET vyškrtnout. Kontrola výběru podnikatelských daní 
je sice všeobecně nepopulární, ale je však nutná abychom mohli financovat státní 
kasu, zvláště pokud hodláme zrušit daňovou zátěž obyvatel, zvláště pak Daň ze 
závislé činnosti a f.p. Pokud máme přejít k daňovému systému, ve kterém 
podnikatelé platí daně namísto občanů, k systému, ve kterém je občan svobodný a 
není defacto otrokem, musíme daňovou povinnost převést na firmy, podnikatele a 
korporace. Zrušení přímých daní fyz. osob musí být vyvažováno pečlivým výběrem a 
kontrolou daní podnikatelů, kteří využívají příležitosti podnikat v ČR a využívat 
lidské zdroje (občany) ke generování zisku. Občan nemá být v našem modelu tím 
kdo platí daně, ale podnikatelé. Zrušením EET bychom se dostali o krok zpět. 
Administrativa, která EET zavedla si však neuvědomila fakt, že tímto krokem, 
pokud nevyváží daňové úlevy na straně zaměstnanců a živnostníků, způsobí 
ekonomickou recesi a likvidaci zejména menších a středních podniků. Pokud mají 
podnikatelé platit daně, musí však mít vysoký příjem zakázek a nízké vstupy. EET 
hodláme vyvažovat Zrušením daní ze záv.činn. a f.p., podporou podnikání, 
snížením administrativní zátěže a v budoucnu i snížením daňové zátěže samotných 
podnikatelů. Zrušení EET by však vedlo k opětovné optimalizaci daní na straně 
podnikatelů a zrušení daní fyz. osob by již nebylo možné.  
 
Navrhujeme bod 40 - vytvoření banky OH prozatím vyškrtnout. Nejde o politický cíl, 
nejde o programový bod, nedisponujeme na takovou operaci kapitálem, tento bod 
je zcela nereálný v současných podmínkách.  
 
Bod 3. byl spojen s bodem č. 4 – oba body jsou si příbuzně velice blízké a spadají 
do stejné problematiky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČANSKÉ HNUTÍ 

 str. 7/71  

Obhajoba jednotlivých programových bodů 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 
 
 

I. Změny ve státním rozpočtu  
 
 

1) Zrušení daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 
 
Historicky jde o daň, na kterou jsme si všichni zvykli a považujeme ji za 
přirozenou, považujeme za přirozené platit daně a nerozlišujeme již, zdali platí 
daně zaměstnanec či podnikatel nebo korporace. Jenže to je právě ten kámen 
úrazu.  
 
Fyzická osoba je na rozdíl od korporátní firmy (právnické osoby) tzv. lidským 
zdrojem čili každý zaměstnanec či živnostník, který nezaměstnává další osoby, je 
součástí zdroje pracovní síly, kterou stát "pronajímá" korporacím, tj. 
zaměstnavatelům. Stát se musí o takový lidský zdroj dobře starat, aby byl na 
pracovním trhu dobrým zbožím, a aby korporace, které vytvářejí zisk, měli o 
takový zdroj zájem. Stát se o svého občana-zaměstnance stará celý jeho život. Dbá 
o jeho bezpečí, o jeho zdraví, školí ho a učí, aby byl pro korporace užitečným 
zdrojem a korporace tak mohly vytvářet zisk. A za to by samozřejmě měli 
korporace státu platit formou daní. Ale já se vás teď ptám. Proč by měl 
zaměstnanec, který neprofituje, pouze otrocky plní potřeby korporace a státu, 
platit daně? Jakou to má logiku? Víte, že stát na daních fyzických osob nevybere ani 
15% z celkových výnosů do státního rozpočtu? 
 
Zatímco fyzické osoby zaplatily do rozpočtu cca 216 miliard Kč, korporátní podniky 
pouze cca 176 miliard. Není to trochu podivné? Všechny ty velké miliardářské 
firmy, banky, korporace, zaplatí méně peněz než občané?  
 
www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-eu/dane-v-cr/inkaso-dani/  
 
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det_%C4%8Cesk%C3
%A9_republiky  
 
Proto navrhuji aby Občanské hnutí bojovalo za zrušení Daně ze záv.činn. a f.p. 
Součástí návrhu by měl být přesun pozornosti kontrolních orgánů a úřadů finanční 
správy na podnikatele namísto zaměstnanců.  
 
 
Výhody plynoucí ze zrušení Daně ze záv. činnosti a f. požitků?  
 

1. 1/2 úředníků můžeme propustit a stát ušetří na zbytečných úřednících 
a tu druhou polovinu překlopit na kontrolu výběru daní korporací, 
které daně optimalizují a podvádí na daních - posílení kontroly výběru 
daní u právnických osob 

2. Tím, že se fyzickým osobám a domácnostem zvýší příjem cca o 15%, 
stoupne okamžitě spotřeba, HDP i HNP a zvýší se úspory domácností 

https://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-eu/dane-v-cr/inkaso-dani/
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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3. V této ekonomické krizi, způsobené vládou A.B. a jejími nesmyslnými 
opatřeními, to pomůže energicky restartovat ekonomiku  

4. Nebude existovat něco jako "práce na černo", veškerá práce 
pocházející ze šedé ekonomiky bude legalizována. 

5. Daně si vyřeší podnikatel a pokud bude chtít někoho zaměstnat, 
prostě mu zaplatí a vykáže náklad do účetnictví. A pokud zaplatí práci 
bez dokladu, bude to jen jeho mínus, takže motivace pro řádnou 
evidenci bude stále. Společně se mzdou také odvede nutné odvody na 
soc. a zdrav. pojištění, tak jak tomu činí doposud, s tím, že alikvotní 
část, kterou platí běžně zaměstnanec na soc. a zdrav. poj. zaplatí 
také on. Je to ve výsledku jedno, protože tyto odvody tak či tak 
zaměstnavatelé již odvádí státu, jen je nám řečeno, že zaměstnanci 
platí to a podnikatel ono.  

6. Zrušení této daně sníží cenu práce. Hlavně v prvotní fázi nebudou 
muset dlouhou dobu, možná až celou dekádu, zaměstnavatelé 
valorizovat mzdy. Ve výsledku se totiž stejně o úsporu na daních 
přirozeným způsobem podělí podnikatel se zaměstnancem, takže na 
tom vydělají i podnikatelé. 

7. Součástí této změny však musí být nekompromisní kontrola příjmů a 
výdajů korporací, zvláště velkých podniků a přísná kontrola odvodu 
daní. Optimalizace daní by měla být co nejvíce potlačována, mělo by 
se přistoupit ke zrušení daňových úlev, zvláště těch, které nejsou 
celoplošné, zejména u korporací, které daňové úlevy k provozu 
nepotřebují.  

 
 
Jak řekl Benjamin Franklin: "Skutečný patriot neplatí daně." A víte proč to řekl? Ve 
Spojených státech se totiž do 2. poloviny 20. století vůbec neplatily daně, resp. 
fyzické osoby - občané neplatili daně. Daně mají platit pouze korporace, které 
využívají občany ke tvorbě zisku. Stát má pracovat pro občana a ne ho obírat o 
peníze! Daně by měli platit korporace. Proto se také Spojené státy staly největší 
ekonomikou světa a proto také, po zavedení daní pro fyz. osoby již prvenství 
ztrácejí a dluh jejich státu roste a roste, a to i když přehlídneme astronomické 
náklady na obranu USA.  
 
 
Jsem přesvědčen, že korporace, které působí na území České republiky neplatí ani 
z poloviny takové daně, jaké by měly platit. Zaprvé je to dáno tím, že optimalizace 
daní a zisk, jsou cílem každého úspěšného manažera a šéfa podniku a zadruhé je to 
dáno tím, že pro stát je jaksi jednodušší vybírat daně z občanů. Navíc víte sami, 
jak to v naší zkorumpované zemi chodí. Ruka ruku myje a podnikatelé mají k vládě 
mnohem blíž než občasné, a to bychom měli právě změnit. Korporace ušetří ročně 
mnohonásobně více peněz, které se pak odrážejí v astronomických ziscích či v 
nadbytečně započítaných nákladech.  
 
 
Výsledek však bude pozitivní pro všechny. I podnikatelé nakonec pochopí, že jim 
takový systém přinese větší zisky díky větší spotřebě populace a díky sníženým 
daním také nižší náklady na zaměstnance. Jde o win-win-win strategii. Občané 
ušetří a zbohatnou, stát prakticky o nic nepřijde, jelikož zbohatne na vyšší 
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spotřebě a díky nepřímým daním a DPH a podnikatelé? Prodají více zboží i služeb a 
budou mít levnější lidské zdroje. 
 
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky jsou definovány v § 6 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). 
 
Jedná se o: 
 
příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 
poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu 
je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a 
studentů z praktického výcviku,  
 
příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 
omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při 
výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a příjmy za práci 
likvidátorů 
odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 
 
příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 
závislé činnosti ( § 6 odst. 1 pod písm. a) až c) ZDP) nebo funkce bez ohledu na to, 
zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, 
nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává. 
 
Funkčními požitky jsou: 
 
funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším 
výkonem funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další 
náležitosti spojené s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních 
orgánů a soudců), s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad 
spojených s výkonem jeho funkce, odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v 
souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí, v jiných 
orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových 
sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích 
 
Pozor: Jedná se o příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na 
ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo 
osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních předpisů, a zda jsou 
vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné 
zaměstnavatelem za zaměstnance, kteří jsou poplatníky z příjmů ze závislé 
činnosti. Za příjmy ze závislé činnosti se považují i naturální požitky. Jestliže 
například zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci zdarma podnikový byt, musí být 
zahrnuto do daňového základu "obvyklé nájemné" z tohoto bytu. Jestliže byt 
poskytuje zaměstnanci za cenu nižší než obvyklou, potom se do základu daně 
zaměstnance zahrne rozdíl mezi zaměstnancem placeným nájemným a nájemným, 
které by u stejného bytu hradil jiný uživatel. 
 
Do zdanitelných příjmů zaměstnance se také zahrnuje 1 % (za každý i započatý 
kalendářní měsíc) vstupní ceny motorového vozidla (vč. DPH), které mu 
zaměstnavatel bezplatně poskytuje k používání pro služební i soukromé účely. 
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Pokud je tato částka nižší než 1 000 Kč za měsíc, považuje se za příjem 
zaměstnance částka 1 000 Kč. 
 
 

2) Zrušení agentury CzechInvest 
 

Viz okruh X. bod 4) 
 

 
3) Zrušení financování politických neziskovek a neziskovek pro integraci ileg. uprchlíků 
 

Na téma politických neziskovek se vedou neustále dlouhé debaty. Financování 
nemá neblahý vliv pouze na rozpočet, ale také na kulturní, hospodářský a politický 
vývoj celkově. Politické neziskovky se však velice chytře často maskují za různé 
prapodivné názvy a cíle.  
 
 
V roce 2019 zaplatil Úřad vlády 370 000 Kč za rozbory financování neziskových 
organizací ze státního rozpočtu. Ty se přitom podle zjištění Nejvyššího kontrolního 
úřadu liší o více než tři miliardy korun oproti informacím ze státního rozpočtu. 
Kolem neziskovek je zkrátka totální mlha a mlží nejen vláda, ale další organizace 
napojené přímo na samotné neziskovky. Toto by se mělo jednou pro vždy rázně 
změnit. 
 
 
Pokud jde o úspory rozpočtu, mohli bychom dlouze řešit, že se obtížně diskutuje, 
co je nebo není politická neziskovka. Největšími příjemci státních dotací mezi 
neziskovkami jsou sport, sociální věci, vzdělávání a kultura a ochrana památek. Co 
z toho je a není politické? Sport asi ne, i když si dokážu vzpomenout na kauzy 
proplétání sportovních svazů a státu, ale předpokládejme, že ten politický není. 
Mimochodem, největším příjemcem dotací mezi neziskovkami je Fotbalová 
asociace České republiky. Mimochodem je podivné, že zrovna fotbalu se tolik daří 
co se týče státní finanční pozornosti, ale jiné menší, avšak také důležité sporty 
nemají podporu žádnou. Dále asi politické nejsou dotace z ranku vzdělávání. 
Dotace Technologickému centru Akademie věd ČR nebo gymnáziím také vyřadíme. 
A vyndáme třeba také Horskou službu ČR. Kolik ušetříme? Krásných 10 miliard úspor 
z celkových 18 miliard. Mnoho neziskovek je prospěšných, takže když si odmyslíme, 
že by část věcí, které nyní dělají neziskovky, musel nově dělat stát přímo, náklady 
státu by byli mnohem vyšší, ale tak tomu zkrátka není u všech neziskovek.  
 
 
Zde však nejde o úsporu, ačkoliv ani ta není malá. Jde o to, že mezi tyto politické 
neziskovky patří mnoho organizací, které jsou také financovány například 
mezinárodními organizacemi, které se podílejí na podněcování barevných revolucí v 
zahraničí či podněcování terorismu. Dále neziskovky, které realizují v ČR cenzuru, 
neziskovky financující integraci ilegálních uprchlíků, neziskovky, které kádrují 
nezávislá média a vytvářejí seznamy údajných ruských agentů viz Evropské hodnoty 
a další různé "Think-Tanky" atp. 
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Tento bod programu je mnohem spletitější a neustále se vše v tomto ranku mění z 
roku na rok. Cílem by tedy mělo být přísnější posuzování dotací, a to tak aby 
nebyly tyto dotace využívány pro politické účely. Některé strany takto částečně 
financují své kampaně a financují další politické dinosaury, viz jako příklad za 
všechny Babišův Institut pro integraci ilegálních uprchlíků, jehož existence je nejen 
proti jakékoliv logice a morálce, ale slouží jako peněženka pro ministra Petříčka a 
jeho kamarády a věčně nenasytnou ČSSD. Politické neziskovky jsou zkrátka 
kasičkou pro různé ex agenty STB a další bývalé politické osobnosti a politické 
dinosaury jako pan Žantovský, Zieleniec, nebo rychlokvašky typu Jakub Janda a jim 
podobní. Většina těchto organizací není ani na státních příspěvcích závislá, 
většinou jsou financovány cizími mocnostmi nebo různými Think-Tanky a nadacemi 
jako Sorosův Open society fund apod. Meritem věci je však fakt, že tyto peníze 
putují na podvratnou činnost, na činnosti hraničící s vlastizradou, podporují se tím 
zkrátka živly, které pracují proti zájmu státu a jeho občanů, ve prospěch cizí moci. 
Financováním těchto organizací stát páchá nejen pomalou sebevraždu, ale také 
napomáhá působení organizací v ČR, které porušují Ženevské konvence a jsou líhní 
pofiderních osob napojených na různé mezinárodní kluby a cizí zájmy, kdy se často 
jedná o bezpečnostní ohrožení státu a občanů.  
 
 
Některé neziskovky jsou dokonce financovány neziskovkami, které dostávají 
finanční podporu od státu, a ty je financují formou subdotací, což je absolutně 
nepřípustné, netransparentní a jak vidíte, stát sám neví, kolik komu co platí. Ani 
NKÚ to nebyl schopen přesně zjistit. 
 
 
Zkrátka celkově je nutné uskutečnit audit na státní dotace na neziskové 
organizace, vyškrtnout neziskovky s politickým podtextem, přerozdělit také 
spravedlivým způsobem dotace mezi sporty atd. Je potřeba vnést jasná pravidla, 
aby se financování nezneužívalo, aby se dostalo do rukou skutečně potřebných 
spolků, a nikoliv do rukou lidí a organizací podkopávající český stát, jeho 
mezinárodní suverenitu, svobodu a integritu jeho občanů. 
 
V roce 2016 rozebíral Pavel Krejčí politické neziskové organizace v pořadu Pavla Hlávky 
společně s Danielem Solisem: https://youtu.be/fAYU-jvObds 
 
Pavel Mašek o politických neziskovkách: „První otázka zní, co zde politické neziskový 
dělají. Konají dobro či zlo je potřeba i rozlišovat. Na různé druhy neziskovek. Vždy by 
mělo jít o blaho občana. Ne zisk nějaké organizace. Politické neziskové organizace v 
dnešní době i tlačí na společenský život a život nás všech. Podprahově nás programují ke 
stylu života, který není přirozeným. Veřejnou podporu si podle mě nezaslouží tzv. 
politické neziskovky, což jsou ty, které se zabývají třeba otázkami rovnosti pohlaví. Před 
několika málo lety by tak pravděpodobně označili i aktivity zaměřené na dopady 
globálních klimatických změn, jako je například od roku 2015 dramaticky zažívané sucho. 
Ano, aktivity zaměřené na pohlaví, menšiny nebo udržitelnou dopravu jsou politické, 
stejně jako aktivity fotbalových svazů, které zaměstnávají a baví především muže. Vše, co 
děláme, má totiž politický rozměr, neboť to podrývá, zpochybňuje nebo naopak upevňuje 
a činí „přirozeným“ určité uspořádání společnosti, rozdělení zdrojů a mocenské vztahy 
mezi skupinami či jednotlivci. Politické neziskové organizace Jsou jen nástroj na přelívání 
našich peněz z daní do soukromého sektoru. Tato netransparentnost je nemyslitelná. Je 
potřeba vytvořit systém. Který funguje a ne vykrádá.“ 
 

https://youtu.be/fAYU-jvObds
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1) Prosazení jednorázového snížení platů zákonodárců a vládních činitelů o 20% 

 
 
Členové občanského hnutí došli společně k jednoduchému závěru, a to faktu, že politici si své 
platy nezaslouží. Nejsme spokojeni s prací našich poslanců a členů vlády a rádi bychom je 
nechali pocítit co si o jejich práci myslíme. Platy jsou přespříliš vysoké, papalášské. Neodrážejí 
pracovní nasazení našich politiků, neodrážejí výsledky. 20% složka by měla být určena jako 
motivační složka mzdy, například odvíjející se od výšky průměrných mezd občanů či od naopak 
od výše schodků státního rozpočtu. Každopádně členská základna Občanského hnutí považuje 
tyto platy za přemrštěné, v současné době by se mělo šetřit, a to všude, a kdo jiný by si měl 
odpustit další sousto než ten, kdo nejvíce mlaská a je v první řadě za neutěšený stav věcí 
veřejných zodpovědný? 
 

2) Vystoupení České republiky z Evropské unie 
 

Viz okruh II. Oddíl 1) 
 
 

 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 

 
 

II. Obnova státní suverenity  
 
 
1) Vystoupení České republiky z Evropské unie 

 

 
Členská základna OH vnímá EU jako veliký problém a překážku v udržení státní a 
národní suverenity. V čem je ale ta Evropská unie tak špatná? A proč bychom měli 
chtít z novodobého žaláře národů odejít? Je to vůbec rozumné? 
 
Evropská unie se chová jako McDonald. Nedává příliš na výběr svým členským 
zemím. Můžeme si vybrat, zdali přijmeme či nepřijmeme uprchlíky? Musíme si 
jednoduše vybrat mezi ANO a ANO. Můžeme v případě Evropské unie stále mluvit o 
demokracii? Já tvrdím nikoliv. Můžeme leda tak mluvit o plížící se totalitě. 
Evropská unie vystrkuje růžky a kauza uprchlíci je jen první z typických ukázek 
toho, jak to má fungovat v budoucnu. 
Myslím, že nikdo z nás nečekal, že by novodobá totalita mohla paradoxně přijít ze 
Západu. Nikdo asi také nečekal, že Evropská unie, do které jsme vstupovali, se 
přemění v něco obludného, něco, co nemá s demokracií, svobodou, ba ani základní 
představou o unii svobodných suverénních států, nic společného. 
 
Dnešní Evropská unie se prakticky neliší od Sovětského svazu, kterého se svět s 
radostí zbavil v devadesátých letech. Jen rudá barva byla vyměněna za modrou a 
srp s kladivem se transformovaly do pár hvězdiček navíc. 
 
Samotný systém vytváření legislativy a řízení EU byl obdobný, jako tomu bylo v 
SSSR. Podobným způsobem, jakým funguje dnešní Evropský parlament, fungoval 
tehdejší Nejvyšší sovět. Vládu reprezentovala Rada ministrů, kterou máme i v 
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dnešní Evropské unii. Poslanci nejvyššího sovětu schvalovali zákony, avšak 
skutečným tvůrcem legislativy a politiky byla komunistická strana a její politbyro. 
Dnešním tvůrcem politiky Evropské unie je Evropská komise. Evropská komise 
představuje tehdejší Politbyro či předsednictvo ÚV komunistické strany. 
 
Naši politici si podle svých slov nedokáží život bez Evropské unie představit. 
Například prý proto, že bez Evropské unie bychom byli izolováni, což by údajně 
ohrozilo náš zahraniční obchod, ekonomiku a celkové vztahy s ostatními zeměmi. 
To je však zásadní omyl. 
Prvním a nezpochybnitelným faktorem, který nám hraje do karet v případě 
pomýšlení na odchod z Unie, je fakt, že máme svou vlastní měnu. Zeptejte se 
Slováků na jejich (nepříliš radostné) zkušenosti s Eurem, zeptejte se Řeků, ptejte 
se i Britů, proč Euro nechtěli. 
Zadruhé: vedle Římské smlouvy, která byla později podvodně transformována na 
Lisabonskou dohodu a která upravuje členství našeho státu v EU, máme s ostatními 
evropskými státy podepsanou také smlouvu, která upravuje naše členství v 
Evropském hospodářském prostoru (EHP). Pokud opustíme Evropskou unii, tuto 
smlouvu o volném obchodu budeme mít stále. 
 
Smlouva EHP formuje základní čtyři svobody: o volném pohybu osob, zboží, služeb 
a kapitálu. Podmínkou rozšíření těchto svobod je však zavádění vymezených částí 
legislativy Evropské unie do právních řádů států, které jsou členy EHP, ale nejsou 
členy EU. Těmito státy jsou Island, Norsko a Lichtenštejnsko a brzy zdá se, mezi ně 
bude patřit i Anglie, Francie a zřejmě i Itálie. 
 
Jak jistě víte, Švýcarsko, které není součástí ani EU ani EHP, vesele obchoduje se 
všemi Evropskými státy, takže na strach z obchodování z EU zapomeňme. Jedinou 
nevýhodou nečlenství v EU je tudíž minimální vliv na normy vytvářené Unií. Já se 
však ptám: my snad v současné době nějaký vliv máme? Pravdou je, že nemáme 
skoro žádný vliv. Navíc s rozšiřováním Evropské unie máme na dění v EU menší a 
menší vliv. Čím více roste počet občanů zemí EU, tím více klesá vliv českých 
občanů na rozhodování v Evropské unii. Změní toto rozhodování uprchlická krize či 
krize ekonomická? Čert ví. 
 
 
Bez širší koalice čtyř států nezmůžeme vůbec nic a pokud koalice jako V4 selže, 
jediné, co můžeme, je tiše protestovat, a ani to se v EU nenosí. Pro pomstu se 
mimochodem nechodí u evropských institucí daleko. Nikým nevolení úředníci mají v 
dnešní době pomalu větší moc než předsedové vlád jednotlivých zemí, velmi rádi jí 
využívají a svoji moc stavějí na odiv svým arogantním jednáním. Vyhrožují, urážejí, 
veřejně pomlouvají, lžou a prosazují politiku Evropského kvazi-státu. 
 
Slyšeli jsme také argumenty, že vystoupení z Unie bude nákladné. Další omyl! 
Naopak! Ačkoliv budeme muset i nadále platit Evropské unii výpalné, bude to pouze 
ve výši přibližně 20 % současných nákladů. Bum! A je na klokánky! 
Vystoupením z unie navíc získáme další ztracené výhody suverénního státu, jako 
například možnost opět svobodně rozhodovat ve věcech zemědělské politiky. 
Zeptejte se zemědělců na Evropskou unii, zeptejte se jich, kam společná 
zemědělská politika Evropské unie jejich podnikání dovedla. Země, které nejsou 
členy EU, jsou také vyjmuty ze společných záležitostí spravedlnosti a vnitra a 
především ze všech zahraničně politických rozhodnutí. Pokud vystoupíme z EU, 
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můžeme mít dokonce, na rozdíl od členů Evropské unie, vlastní křeslo ve Světové 
obchodní organizaci a zcela volně uzavírat svoje vlastní obchodní smlouvy s dalšími 
rozvojovými zeměmi světa. 
K čemu je nám Evropská unie vlastně dobrá? Popravdě, nám, obyčejným občanům, 
skoro k ničemu. Evropské potravinové normy jsou horší, než tomu bylo za 
socialismu, a jediný efekt, který nám Evropská unie do domu přináší, je mihotavé 
světlo úsporné žárovky, kazící zrak. Ochrana zaměstnanců nikde, sociální jistoty v 
nedohlednu, důchody hanba mluvit, a když už někoho unie podpoří, tak běda, aby 
byl občanem členského státu! 
 
Velkým podnikatelům však na rozdíl od občanů členství v EU vyhovuje. Aby ne.. 
když můžou šmelit s DPH a nevracet ho, že? O tom ví své i premiér Babiš. Evropská 
unie a její členské státy přichází ročně o stovky miliard EUR, a to díky samotné 
Evropské unii a její špatné vnitřní politice. Nedávno o tom sám premiér mluvil v 
televizi. 
 
Tak k čemu je nám unie dále dobrá? Prý k větší integraci. O dalších hrozbách, které 
však přináší tato skvělá integrace, vám jistě nemusím povídat. Uprchlická krize je 
jen typickým příkladem shnilého ovoce, plodů nemocného stromu jménem Evropská 
unie. 
Jenže toto shnilé ovoce je v porovnání s tím, kam současná Evropská unie směřuje, 
sladké jako med. Cílem Evropské unie je totiž federalizace Evropy. Krok za krokem 
se potichu rodí evropský superstát, který usiluje o totální hegemonii nejen nad 
územím celé osmadvacítky, ale také o absolutní moc nad novými členy. 
 
Přijetí Lisabonské smlouvy zavedlo funkci stálého předsedy Evropské rady, funkci, 
kterou známe spíše pod pojmem Prezident Evropské unie. Prvním prezidentem se 
stal nikým nevolený byrokrat Herman von Rompuy, kterého vystřídal neméně 
prohnaný Polák Donald Tusk. 
 
Členská základna Evropské rady se skládá z premiérů jednotlivých zemí, kteří volí 
prezidenta. V Evropské radě však zasedá vedle premiérů také nikým nevolený 
Předseda Evropské komise. Toho předchozího, komunistu a maoistu par excellence 
José Manuela Barrosa, vystřídal všemi oblíbený Jean-Claude Juncker, který 
například neváhal častovat maďarského premiéra Orbána slovy: „Nazdar ty 
diktátore!“, protože si Orbán „dovolil“ odmítnout návrh Evropské komise na 
přerozdělování afrických uprchlíků v zemích EU na základě kvót. No, co si to ten 
chlap vůbec dovoluje?! 
 
Předseda evropské komise, který hájí čistě zájmy Evropské unie, se stal doslova 
ďábelským jazýčkem na vahách rozhodování premiérů jednotlivých zemí v Evropské 
radě. Evropská rada tak vybírá vlastního šéfa, který však posléze pramálo dbá na 
názory svých podřízených premiérů a který zastupuje výhradně zájmy Evropské 
unie jakožto suverénní entity a často jedná na vlastní pěst. Předseda evropské 
komise je de-facto nepsaným předsedou vlády Evropské unie, neboli jejím 
premiérem, chcete-li. 
Právo předkládat návrhy legislativních předpisů má však téměř výhradně Evropská 
komise, podobně jako tomu bylo v Nejvyšším sovětu SSSR. Poslanci Evropského 
parlamentu tak mají maximálně možnost nadarmo mluvit do prázdného sálu nebo 
zvedat či nezvedat ruku na základě návrhů této komise, toť vše. Evropská komise 
sestává zpravidla z nikým nevolených osob vybraných vládami jednotlivých zemí. 
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Nové zákony tudíž vytváří současná osmadvacítka těchto komisařů, kteří jsou 
dosazováni na základě zákulisních koaličních dohod. Tyto koaliční dohody jsou 
téměř vždy vytvářeny za zavřenými dveřmi a nakonec o dané osobě nerozhodují 
voliči, ale sponzoři stranických sekretariátů či oligarchové, kteří zasedají přímo ve 
vládě. 
 
Jeden příklad za všechny. Organizace pro kontrolu lobbingu v Evropské unii 
Corporate Europe Observatory upozornila na úzkou vazbu Jourové na Andreje 
Babiše, který ovládá podstatnou část českého potravinářského a chemického 
průmyslu i médií, a jehož firmy obdržely značné množství evropských grantů a 
zemědělských dotací. Dále organizace upozornila na konflikt zájmů, poněvadž 
Jourová nejprve pracovala ve veřejné správě v oblasti evropských fondů a poté v 
letech 2006 a 2013 spoluvlastnila firmu Primavera Consulting, která ve stejné 
oblasti podnikala. Andrej Babiš je tak schopen díky Jourové velice šikovným 
způsobem ovlivňovat komisi a tím i legislativní návrhy nad celou Evropskou unií. 
Někdo by řekl, že je to dobře. Kdo je však zastáncem systémově zásadové politiky, 
kdo nevěří na nezkorumpovatelnost politiků, musí říci stejně jako já, že to je 
špatně. Teď již nejde o to, zdali to s námi myslí pan Bureš upřímně nebo ne. Jde o 
systém. Jak nám praví lidová moudrost: „příležitost dělá zloděje“. 
 
Takže tu máme prezidenta, premiéra, ale co ministři? Tak jako mají premiéři svoji 
Evropskou radu, ministři mají svoji Radu Evropské unie, aby se to nepletlo, že ano. 
Budu ji pro jistotu nazývat přehlednějším názvem Rada ministrů EU. V 
předsednictví Rady se členské země střídají po šesti měsících, ale ministerstva zde 
zastupují opět nikým nevolení zástupcové ministrů členských zemí. Takže ministry 
už de-facto také máme, včetně ministra všech ministrů, který se však v úřadu ani 
neohřeje. 
 
A co poslanci? Máme tu přeci Evropský parlament. Maastrichtská smlouva umožnila 
evropskému parlamentu se tzv. procedurou spolurozhodování podílet na 
legislativním procesu. Rada ministrů, ve které jsou zastoupeny vlády jednotlivých 
států, si však uchovala výrazně silnější pozici. Evropští poslanci tedy mohou 
maximálně sedět na zadku, ovlivnit nemohou prakticky vůbec nic. Občané však žijí 
v bláhové představě, že evropští poslanci něco zmohou nebo o něčem rozhodují. 
Další chyba! 
 
Mysleli bychom si, že skutečné rozhodování se děje alespoň v Radě ministrů, kde 
sice rozhodují nikým nevolení stálí zástupci, které si dosazuje vláda, ale přeci jen 
se tam rozhoduje, a to na základě předem určenému počtu hlasů, které jsou však 
váženy podle počtu obyvatel členského státu od 3 do 29 hlasů. My jako Česká 
republika máme hlasů 12 z celkových 352. Řekněte mi, jak lze něco ovlivnit s tak 
málo body hlasování?! Navíc uvědomme si, že dělení hlasů na základě počtu 
obyvatel nevyvažuje historickou váhu hlasů národů jako takových! Já se ptám: o 
kolik bodů více získá Německo či Francie po přílivu milionů uprchlíků v podílu na 
rozhodování nad evropskými národy? Skutečné rozhodování se však děje v zákulisí 
entity jménem Evropská unie, která má svého vlastního prezidenta, premiéra, 
ministry, poslance, vlajku a dokonce i hymnu, a v současné době usiluje o vlastní 
policii a armádu ve jménu ochrany Schengenu a s argumentem uprchlické krize. 
 
Tento kvazi-stát, jehož pravidla určují především nikým nevolení zástupci z řad lidí 
sloužících oligarchům, jedná s jasným cílem – vytvořit silný superstát, ve kterém 



OBČANSKÉ HNUTÍ 

 str. 16/71  

ministři budou pasováni na pouhé úředníky skutečných ministrů - úředníků Evropské 
unie, kde premiéři budou pouhými vykonavateli vůle samovládců dosazovaných 
korporatokracií, tj. na principech fašismu. I kdyby všichni občané jednotlivého 
státu nesouhlasili s nějakým nařízením EU, bude jim toto nařízení totalitní dikcí 
vnuceno jejich vlastními vládami, jako se to děje nyní s kvótami, a vlády 
jednotlivých zemí s tím nebudou moci nic dělat. 
 
Formování Evropského superstátu přinese další neduhy jako euro-nacionalismus, 
euro-nacismus a především euro-fašismus. Ve chvíli, kdy se Evropská unie přerodí v 
Evropský superstát, bude tento superstát ověnčen typickými rysy fašistických 
ideologií, jakými jsou zejména rovnostářský kolektivismus za pomoci bohatých 
sociálních příspěvků či na základě základního příjmu, autoritativní a vůdcovský 
princip v osobě prezidenta Evropské unie, vypjatý euro-nacionalismus formovaný 
multikulturalismem, rodící se právě s takovými krizemi, jakými je krize uprchlická, 
militarismus v podobě formující se společné evropské armády, všeobecný kult 
modernity a prospěchářství pro-evropsky politicky a mediálně masivně ovlivňované 
mládeže, a v neposlední řadě v podobě silné ekonomické role korporativisticky 
chápaného státu, v němž soukromé vlastnictví několika málo vyvolených elit musí 
sloužit kolektivnímu prospěchu. 
 
Postupně se rodí Evropský totalitní superstát a my tomu nemáme šanci zabránit. 
Jediné, co můžeme udělat, je vystoupit z ní a modlit se, že tak učiní i další státy a 
že se následně tento neo-totalitní moloch rozpadne jednou provždy. 
 
Podle ministerstva financí dostala Česká republika loni o 85,7 miliard z Bruselu víc, 
než kolik tam poslala. Do Bruselu jsme poslali 60,1 miliardy korun a 145,9 miliardy 
korun z Bruselu přišlo. Tomu, co přebývá, tj. oněch 85,7 miliard, se říká "Čistá 
pozice vůči rozpočtu EU". 
 
Je si však třeba uvědomit, že kromě 60,1 miliardy, které jsme poslali ze státního 
rozpočtu do rozpočtu EU, neseme mnohé další náklady s unií spjaté. Ale tyto 
náklady samozřejmě nejsou započteny do čisté pozice vůči rozpočtu EU! Je zde 
mnoho nákladů, které zjistíte, že při započtení všech myslitelných nákladů, ta 
pozice není tak čistá, jak nám je neustále vnucováno. Naopak, každý rok ztrácíme 
více jak 200 a více miliard za náklady, které nejsou v čisté pozici uvedeny. Nikdo 
nedokáže přesně odhadnout kolik to je, ale podle základního odhadu je ta pozice -
200 až -350 miliard. 
 
O jaké náklady jde?  
1) Náklady na zaplacená cla v cenách zboží 
2) Náklady na kofinancování evropských projektů 
3) přes 10 miliard na úředníky 
4) Náklady na záruky za půjčku EU Portugalsku a Irsku. 
5) Náklady na plán EU-2020, aby 40 % absolventů střední školy mělo vysokoškolský 
diplom 
6) Náklady na biopaliva 
7) Náklady na dotování solární a větrné elektřiny 
7) Náklady na posílení elektrické sítě 
8) Náklady na vyhovění tisícům směrnic a nařízení 
9) Další skryté náklady spojené s nově zaváděnými nesmyslnými opatřeními 
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Českému rozpočtu odchod z EU jedině prospěje, stát ušetří odchodem z EU 
přibližně 180 miliard eur (hrubý odhad). 
 
 
 

2) Zajištění potravinové soběstačnosti země 
 

Viz okruh VII. Oddíl 1)  
 
 
 

3) Zachování České koruny – odmítnutí Eura 
 

Česká národní banka zkoumá možné negativní dopady přijetí eura, a vyjadřuje se 
jasně v tom smyslu, že vysoká míra otevřenosti české ekonomiky a velká obchodní i 
vlastnická provázanost s eurozónou sice vytvářejí předpoklady pro existenci přínosů 
zavedení eura, jakými jsou snížení transakčních nákladů nebo odstranění kurzového 
rizika, ale popravdě, náš export dobře prosperuje i se současnou měnou, tak proč 
to měnit, když nám Česká koruna poskytuje především nezávislost, suverenitu a 
stabilitu? Diskutuje se úspora nákladů spojených se zavedením eura a odstranění 
kurzových rozdílů, jenže ty stěží převýší administrativní náklady na zavedení eura.  
 
 
Ještě nedávno byla Česká republika dle OSN nejúspěšnější exportní ekonomikou 
světa a stále se drží na vrcholu, takže proč se vzdávat výhod, které nám přináší 
vlastní měna? Proč přijímat ekonomická břemena partnerských států, když nám z 
toho nepoplynou obratem žádné výhody ba naopak? S přijetím eura je totiž potřeba 
počítat i s odlišností jednotlivých zemí a ekonomik, a tudíž i mezní náklady měnové 
unie. Například Italové mají k ekonomice, závazkům a k veřejným financím zcela 
odlišný přístup než Němci. Itálie je nejvíce zadlužená z celé eurozóny, a podobně 
jako Řecku musí všichni ostatní členové tohoto měnového uskupení defacto sanovat 
jejich dluhy. Jak k tomu přijde země jako ta naše, která přistupuje zatím vcelku 
zodpovědně vůči svým rozpočtům a měnové politice? Když dva dělají totéž, není to 
totéž.  
 
A víte, proč se daří českým exportérům? Jedním z důvodů je právě Česká koruna. 
Čeští exportéři by jistě neměnili. Konkurenční výhody mluví jasně pro Českou 
korunu. Navíc pokud si ponecháme Českou korunu a podaří se nám Evropskou unii 
opustit, získáme zpět křeslo ve Světové obchodní organizaci (WTO), kde za nás 
úřaduje jako žába na prameni Evropská unie, což poskytuje výhody především 
zemím, které již jsou v Eurozóně. Být či nebýt členem Eurozóny je totiž nevýhodné 
tak či tak. Otázkou však je co je pro nás méně výhodné a co více nevýhodné.  
 
Jakmile se zbavíme České koruny, vzdáme se i politického nástroje, kterým státní 
měna je. Úrokové sazby nám budou diktovány Evropskou centrální bankou a měli 
bychom počítat s tím, že budou vždy nastaveny tak aby se hodili velkým unijním 
státům, které mají v unii větší slovo a vliv. Národní měna je nejen symbolem, ale 
především nástrojem státní suverenity a suverenity národa. Euro je socialistickým 
projektem, který má vést k větší politické soudržnosti států, více než k té 
ekonomické, a v tom je právě ten problém. Jde o utopii. Evropská unie je umělým 
svazkem národů a států a Euro je ideou, která naivně přistupuje ke všem národům 
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a státům v ideologické a politické rovině jako k sobě rovným, ale realita je jiná. 
Větší národ s větší a vyspělejší ekonomikou bude vždy hrát prim a vždy bude 
působit v rámci Eurozóny na úkor těch menších. Přijetí eura prý přináší lepší 
vyjednávací pozici. Ale je to jen bláhová víra. EU má být založena údajně na 
rovnosti a svornosti jednotlivých států, ale ve skutečnosti je rozdělena na dvě 
kategorie států, ti s eurem a ti bez něho. Euro-občany a podlidi. Přitom jak si jistě 
všímáte, zvláště v pohraničí či v centru metropole hlavního města, není problém u 
většiny obchodníků platit Eurem stejně jako Českou korunou, což vítají jak 
zahraniční zákazníci, tak podnikatelé, kteří samozřejmě přijímají platbu za 
výhodnější kurz. Naopak to sice nefunguje, že byste Českou korunou zaplatili 
například v centru Paříže, ale co není může být! Pokud se totiž osvobodíme od 
chomoutu Evropské unie, jelikož jsme v samotném srdci Evropy, bez nás a bez 
České koruny to stejně zkrátka nepůjde, pokud si postavíme hlavu.  
 
Česká koruna má další obrovskou výhodu a to tu, že je považována na měnové 
burze za exotickou měnu, zatímco Euro je součástí nejvíce obchodovaného 
měnového páru EUR/USD, který je rájem pro spekulanty a často působením 
samotných burzovních operací evropská měna a její obyvatelé trpí. Poplatky 
spojené s obchodováním České koruny a znalosti podrobností českého trhu, dávají 
spekulantům jen malé možnosti, jak se obohatit a dobře orientovat na tuzemském 
trhu, a tudíž na našem národním bohatství. Risk je pro ně příliš velký, rizika 
neprůhledná a pozice ČNB je velice silná díky malému a dobře kontrolovatelnému 
objemu aktiv a spekulantům se zkrátka při obchodování s Českou korunou příliš 
nedaří. Česká koruna je tedy i klidným přístavem nejen pro české občany a 
podnikatele, ale též pro zahraniční investory.  
 
Evropská unie je po Spojených státech druhou nejzadluženější entitou na světě ve 
stylu Keynesiánského ekonomického modelu a pokud dojde ke krachu Eurozóny či 
nepříznivému vývoji měny na burze, mohli bychom za to všichni velice draze 
zaplatit. Přijetí Eura je navíc dalším dílem do skládačky realizace evropského 
superstátu, větší provázanosti našeho sátu s EU a s Eurozónou a snížení potenciální 
možnosti kdykoliv z EU odejít.  
 
Výhody ponechání národní měny zkrátka převyšují. Německá trpělivost se státy 
unie, které spíše těží výhody a patří mezi penězokazy, není nekonečná a objevují 
se hlasy, že by státy jako Itálie a Řecko měly z měnové unie vystoupit. Jednak 
proto, že jim společná měna díky své tvrdosti škodí a Němcům podobně jako 
Angličanům již dochází trpělivost s těmi, kteří si z eura udělali zástavní platidlo. 
Zastánci eura ho samozřejmě budou vehementně propagovat dál, zvláště hloupí 
ideologové, kteří jej vnímají především jako politický nástroj pro ukončení národní 
suverenity a zavedení společného evropského superstátu, aniž by přiznali své 
nekalé cíle a s tím spojené negativní dopady na naši ekonomiku, stát a jeho 
občany. 
 
Že by přijetím eura stoupla ČR nějak ve světě na váze? Nesmysl. V globálním 
pohledu není rozšíření eurozóny pro nikoho nijak extra důležité, možná se takový 
krok krátkodobě odrazí na zlepšení pozic Eura na devizových trzích, ale větší efekt 
nečekejte. Světem měnové ekonomiky hýbají tweety Ellona Muska, ropa, zlato a 
kryptoměny a přechod ČR z České koruny na Euro moc obchodníkům ve světě obočí 
nenadzvedne. 
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Tato vize ponechání státní měny jde také ruku v ruce s vizí odchodu České 
republiky z Evropské unie. Pokud totiž budeme chtít odejít, není nic horšího než 
přecházet z Eura zpět na národní měnu. Pokud chceme usilovat o vystoupení z EU, 
vlastní suverénní měna je klíčovým nástrojem pro realizaci odchodu. Můžeme 
předpokládat, že v případě odchodu z EU se celá věc podepíše na měnových 
kurzech, ale bez vlastní měny to zaprvé nejde a zadruhé je mnohem výhodnější 
ponechat si svoji měnu a Euro nepřijmout, než odmítnout společnou Evropskou 
měnu po jejím přijetí a křísit z mrtvých původní národní měnu. Česká národní 
banka může navíc sama reagovat na vývoj hospodářství a hospodářských aktivit, 
často velice odlišných od ostatních zemí eurozóny. Málokdy slyšíme v médiích či od 
propagátorů přechodu k Euro fakt, že náklady na přijetí Eura jsou pro naši zemi 
prakticky likvidační. V takovém případě je totiž naší povinností vložit příspěvek do 
fondu Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) ve výši cca 50 miliard Kč a 
učinit závazek, že v případě nutnosti dodáme dalších cirka 360 miliard Kč.  
 
Domácí banky by navíc musely povinně přejít do Evropské bankovní unie, což bude 
stát české banky náklady přes 100 miliard Kč a český stát by to stálo minimálně 30-
50 miliard na doprovodných nákladech.  
 
Tak to bychom měli makroekonomické vlivy. Ale co ty mikroekonomické? Co čeští 
podnikatelé? Exportéři, průmyslníci, střední a menší podnikatelé, živnostníci a 
zaměstnanci? Byla by to pro ně učiněná katastrofa, a to bez diskuse! Platy českých 
zaměstnanců stále nedosahují západní úrovně a při současném kurzu k euru by 
mnozí dostali téměř almužnu, a navíc by doplatili na možný bezprostřední růst 
cenové hladiny. Ze zkušenosti víme, jak se zaokrouhlovaly ceny směrem nahoru v 
Řecku a na Slovensku po přijetí eura. Došlo by k okamžitému skokovému navýšení 
všech cen, které by nemusela většina menších a středních podniků přežít, přibližně 
polovinu občanů by to uvrhlo do totální bídy a ta druhá polovina by si o hodně 
pohoršila. Ano, budou zde občané a firmy, které by si přechodem na Euro polepšili, 
ale bavme se o tiché většině, a ne o hlasité menšině, která tak moc usiluje o přijetí 
evropské měny.  
 
 
Výhody ponechání národní měny zkrátka převyšují a ten kdo tlačí kupředu Euro je 
buď bláhový a nebezpečný ideolog, nebo hlupák. Otázkou přijetí či nepřijetí Eura 
či spíše zachování České koruny, je uvědomit si odpověď, která zároveň odpoví na 
odtázku: co je pro nás méně výhodné a co více nevýhodné.  
 

 
4) Důraz na zachování a platnosti Benešových dekretů 

 

K osvětlení tohoto tématu použijeme výroky pana docenta historie práva Karlovy 
university. Jana Kulíka. O takzvaných Benešových dekretech je v naší společnosti 
velmi chabé povědomí. Mnoho se mluví a málo ví. Malé osvěžení paměti. Píše se rok 
1945 a na jeho konci prezident Beneš podepisuje dekrety č. 100 - 104. Jimi se 
znárodňují všechny významné instituce jako, doly, banky a pojišťovny. Za něco 
málo dní, podepíše poslední, 143. dekret. Vznikne totiž prozatímní Národní 
shromáždění, které už bude další zákony přijímat samo. Proč ale musely dekrety 
vzniknout? Díky těm dekretů bylo možno zachovat jistou kontinuitu s 
předmnichovským vývojem. PRVNÍ dekrety vznikly už v průběhu 2.světové války. 
Tyto byly vytvářeny na jednotlivých exilových ministerstvem. Projednává je exilová 
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vláda a po jejich schválení, byly předložený prezidentu Benešovi. Nelze to tedy 
chápat tak, že by to byl president Beneš, který by napsal dekret sám a sám si ho 
schválil a vyhlásil.  
 
První válečný dekret například zrušil všechny majetkové převody, které byly 
provedeny od zániku republiky. Pak tam byl klíčový dekret o potrestání válečných 
zločinců a domácích kolaborantů, vydaný v únoru 1945. Dále tam jsou dekrety s 
měnovou a hospodářskou tématikou, které mají zajistit hospodářskou obnovu 
Československa, na což se rádo zapomíná. Ale existuje i dekret, který zrušil školné 
na státních středních školách. Nebo je mezi dekrety i jeden, který je celý o 
opětovném zavedení středoevropského času. Mimoto vláda i prezident podepisují 
dekrety o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a dalších nepřátel státu. Jakož 
i dodatek o konfiskaci německého a maďarského majetku, jakož i majetku zrádců a 
nepřátel.  
 
Pak se také zapomíná na to, že bylo třeba konfiskovat majetek SS nebo 
majetkových fondů, kam plynulý výnosy z nacistických konfiskací, aby bylo možné 
provést jejich restituci po 2. světové válce. Na tomto místě je důležité zdůraznit, 
že podobné dekrety v dávaly i jiné státy v Evropě. Zavazovaly je k tomu 
mezinárodní spojenecké dohody vítězných mocností. Týká se to především tolik 
diskutovanému odsunu Němců z českého pohraničí.  
 
Princip odsunu byl zakotven v Postupimské dohodě. Ale neřešil, jakým způsobem, 
jakými prostředky má být prováděn. V podstatě dekrety připravovaly provádění 
odsunů. Všechny dekrety tak, jak byly předložený, nakonec schválilo prozatímní 
Národní shromáždění Parlament ČSR. Jan Kulík říká. Proto tedy myslím, že není 
žádný momentálně Benešův dekret, protože se z nich staly opravdu ústavní a běžné 
zákony ČSR okamžikem jejich schválení prozatímní Národním shromážděním. Jsme 
přesvědčení, že toto hovoří samo za sebe. Proč rušit zákonné normy, které upevnil 
náš osvobozený stát, který si takto upevnil svoji suverenitu? 
 

 
5) Posílení účinnosti zákonů vztahujících se k vlastizradě a velezradě 

 
 

Nejdříve si připomeňme znění zákonů, které se k tomuto tématu pojí.  

Vlastizrada je trestný čin, podle § 309. Trestního zákoníku, který spáchá ten, občan ČR. 

který ve spojení s cizí mocí (každý jiný stát mimo ČR) nebo s cizím činitelem, spáchá 

trestný čin Rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), nebo 

sabotáže (§ 314). 

Toto neúplné znění jen pro ukázku a uvedení do problematiky jeho vymahatelnosti v 

dnešních dnech. 

Vymahatelnost těchto zákonů na našich státních činitelích, je velmi relativní.  

Samotné znění je více než jednoznačné.  
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Ale jak ho prosazovat vůči státním činitelů, kteří pod zástěrkou imunity poškozují státní a 

národní zájmy. Politici jsou volenými orgány, kteří zapomínají na odpovědnost vůči státu, 

národu, tedy lidem, nejen k voličům.  

Naše justice, jdoucí ruku v ruce s těmito jedinci a mnohdy je i překonává v porušování 

zákonů, nejeví zájem o prosazení zákona, odpovědnosti a slušnosti. Musíme zajistit 

uchopitelnost těchto zákonů v praxi a navrhnout jednotlivé legislativní kroky, které umožní 

stíhat i politiky. 

Zásadním problémem je, že moc zákonodárná velí dalším dvěma pilířům – moci jurisdikční 

a výkonné. V tom je zakopaný pes. Dokud se nám nepodaří oddělit tyto pilíře od sebe, 

zločinnost i v případě nejvyšších zločinů, které známe a jakými vlastizrada a velezrada 

jsou, zůstanou netrestána. 

Marek Hanš k tomu říká své: „Výkonnou mocí je lid této země! Zamyslete se nad tím. 

Politici jsou JEN zástupci. Moc konání je na národu, na občanech! Tak si jí nenechte brát! 

Koho jsme zvolili, můžeme i odvolat. Dříve stačilo otevřít okno. Nenabádám k trestné u 

činu. Jen chci vyvětrat smrad z té nadutosti a bezohlednosti.“ 

 
 

6) Posílení armády a branné soběstačnosti státu 
 

Definovat pojem armáda je v celku zbytečný. V každém případě je to jeden z pilířů, na 

kterém stojí suverénní a samostatný stát. Její charakter zaměření, loajalita a celková 

úroveň je vizitkou takového státu. Naše armáda se dostala do stavu vcelku zvláštního. Svou 

silou by uchránila naši vlast jen sotva.  

Pravda máme spojence. Ty spojence, kteří nás už tolikrát zradili. Proto se ptáme. Máme 

krátkou paměť? Asi ano. Existují vědomosti a znalosti vojenských expertů o tom, jakou 

armádu naše vlast potřebuje. Její operační variabilitu, ponecháme zatím stranou. Je třeba 

zdůrazit, že ozbrojené složky mají sloužit své vlasti, ne cizím státům, zájmům, 

organizacím či korporacím. Což se bohužel dnes a denně děje. Armáda musí být apolitická. 

Podpořená brannými zákony, mladými a silnými muži. A to vše pro nic menšího než ochranu 

národa jako celku, ochranu žen, dětí, starců a všech kteří se bránit nemohou, jako 

jednotlivců.  

Složit rodné zemi je velká čest. Proto je třeba znovu zavést branou povinnost pro mladé, 

může i ženy. Samozřejmě ne ve formě nám dobře známé státní šikany. Je třeba zvažovat 

schopnosti, možnosti a chtění. Ale i tak. Je třeba bdít. A být připraven, připravená. Naši 

dědové vybojovali svobodu pro tuto zem a národ, a je na nás jestli ji ubráníme pro naše 

děti. Je to čestná povinnost každého z nás! 

 

 
7) Zavedení povinné vojenské služby na 1 rok 

 

Obnovení povinné vojenské služby, zrušené již před mnoha lety, to je téma, které 
se v českém veřejném prostoru čas od času objevuje a je to velice odvážné téma. 
Nejčastěji tomu bývá především před parlamentními volbami, kdy některé strany 
chtějí tímto tématem zaujmout voliče. A protože nás letos parlamentní volby 
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čekají a je možné, že některé politické strany opět s tímto tématem přijdou, je 
dobré se otázkou povinné vojenské služby a jejího možného obnovení zabývat už 
nyní. Povinná vojenská služba, resp. její případné obnovení, je totiž spojena s 
celou řadou mýtů. Každopádně pokud jde o bezpečnost, konvenční armáda a tím 
pádem vyšší obranyschopnost státu, je více než „tajná zbraň“ či technologie, 
kterou můžete potichu hrozit či ukazovat, že takovou technikou disponujete. Pokud 
se nebavíme o zbraních hromadného ničení, tak vždy o všem rozhodla nakonec 
pěchota, a to vám potvrdí každý generál. A pokud je taková konvenční armáda 
bojeschopná tak jako například ta Izraelská, tak jde o ideální stav. Izrael, který je 
dlouhodobým partnerem České republiky v oblasti bezpečnosti, by nám jistě rád 
poskytl potřebné lekce. 
 
Pozoruhodný je případ zmíněné Litvy, která v reakci na anexi Krymu a případného 
údajného ohrožení ze strany Ruské federace obnovila povinnou vojenskou službu. 
Některá cvičení NATO, kterých se účastnili jak litevští, tak i čeští vojáci, ukázala 
jednu zajímavou zkušenost. Litevští vojáci, vojáci procházející základním 
výcvikem, nedosahovali sice výsledků profesionálních českých vojáků, litevským 
vojákům přitom zjevně nechybělo nadšení, jsou navíc i vysoce motivováni, protože 
v Litvě je možné ohrožení ze strany Ruska vnímáno velmi silně. Jsme přesvědčeni, 
že jde ve výsledku o přístup k výcviku, a to je hlavní. Motivace bránit vlast a své 
bližní by měla být přirozeným jevem a pokud není, není nazbyt.  
 
Základním důvodem není toliko kvalita vycvičených speciálních jednotek, ale 
především připravenost naší země, bránit každý kout republiky. Každý občan, 
pokud je vojákem, ať mužem či ženou, je schopen v případě krize působit nejen 
v případě vojenských konfliktů, ale také ve výjimečných situacích. Vojna by měla 
naučit občana také mnoha základním dovednostem, vědomostem, tak aby každý byl 
schopen pomoci v určitých situacích – základy ošetřování zraněných, schopnost 
uhasit požár, schopnost sebeobrany atd. Zapojíme mladé lidi do kolektivního úsilí, 
čímž se vytvoří větší komunitní sounáležitost. Půjde o službu k národu, která bude 
podporovat také národního hrdost. Jediným moudrým tahem vyřešíme mnoho 
problémů z oblasti školství, obrany a zaměstnanosti. V rámci základního výcviku, se 
mohou navíc branci soustředit na veřejně prospěšnou činnost, a to nejen v dobách 
krize. Vždy jsou místa a situace, kde je potřeba pomáhat ve velkém.   
 
Vedlejším efektem je eliminace nezaměstnanosti mladých a vyšší kvalifikace 
lidských zdrojů. Branci mohou během vojenské služby navíc získat různé 
schopnosti, které se jim mohou při nástupu do zaměstnání hodit – řidičský průkaz, 
záchranářské kurzy atd. Krom toho získají branci také díky vojenskému drilu, 
v době mladistvého vývoje těla, lepší základ pro budoucí zdravotní stav. Vedlejších 
výhod je celá řada.  
 
Pokud však chcete stavět konvenční armádu, je potřeba efektivně nakládat 
s veřejnými prostředky, nemrhat jimi na nesmyslné technologie, které nejsou třeba 
a budovat zdravý základ pro boj, který si stát jako je Česká republika může dovolit.  
 
Příkladem dobře zvládnutého systému povinné vojenské služby je Finsko. Příklad 
Finska je zajímavý i tím, že tato země má relativně nízké vojenské výdaje vůči 
HDP. Nutno ale říci, že vzhledem k tomu, že finský HDP je vysoký, v absolutních 
hodnotách jde o částky vysoké. Velkou výhodou zde je i to, že tento systém je 
budován již po dlouhá desetiletí a jednotlivé výdaje tak bylo možno rozložit do 
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delšího období. Velice obdobný je případ často zmiňovaného Švýcarska. I zde je 
celý systém branecké armády umožněn především díky vysokým vojenským 
výdajům, které jsou nízké vůči HDP, přesto jsou vzhledem k mimořádně vysokému 
HDP Švýcarska značné.  
 
Jsme přesvědčeni, že postupnými úsporami v rámci mandatorních výdajů na 
nesmyslné nákupy zastaralé techniky spojenců, objednané za přemrštěné ceny, 
jsme schopni dosáhnout získání takových úspor, které nám umožní základní 
vojenskou službu financovat. Přechod by byl dlouhodobý, zřejmě by zabral celé 
jedno volební období, ale čím dříve začneme, tím dříve se dílo podaří. Příklad 
těchto zemí tak ukazuje, že vytvořit systém postavený na branné povinnosti je 
během na dlouhou trať. A v obou případech tento systém vyžadoval dostatečné 
subvence ze státního rozpočtu. Je faktem, že tyto státy disponují silnější armádou 
než Česká republika. Předně je ale třeba si uvědomit, že tyto státy vybudovaly své 
početné záložní armády pro posílení svých schopností, nikoliv kvůli úspoře 
veřejných rozpočtů! Česká republika patří mezi menší státy, které mají možnosti a 
zajisté i schopnosti, tak jako Finsko či Švýcarsko, dosáhnout podobného cíle. Jak by 
řekl T.G.M.: „Stačí jen nebát se a nekrást“. 
 
 

8) Vystoupení z NATO 
 

Název programového bodu sám o sobě poskytuje dostatečnou informaci o záměru, 
který chceme prosadit, tedy neobsahuje v současné době podrobnější rozpracování 
– to bude předmětem dalších jednání, zejména Kulatých stolů OH. 
 
Někteří občané vnímají Transatlantickou alianci za hrozbu, a nikoliv jako ochránce 
míru a bezpečnosti. Historické zkušenosti s Jugoslávií, kdy poprvé ve velkém NATO 
ukázalo své zuby a skutečnou podstatu, kdy se neštítilo těch nejhanebnějších 
válečných zločinů – genocida, zakázané zbraně hromadného ničení ohrožující 
obyvatelstvo (kazetové bomby), bombardování civilních objektů, experimentování 
na vlastních vojácích atd. A to se nebavíme o moderních válkách, ve kterých má 
NATO nejen smočený nos, ale tyto konflikty také účelově vyvolává. Důkazů je více 
než dost a záměry a cíle NATO jsou zcela průhledné. Bohužel se představy vůdců 
Severoatlantické aliance neshodují s představami členů Občanského hnutí o míru a 
skutečné bezpečnosti, která stojí především na respektu k okolí, a nikoliv 
v účelovém vyvolávání konfliktů či napomáhání mocnostem s válečnými zločiny. 
NATO je agresor a bohužel skutečné aktivity této organizace jsou na míle vzdálené 
údajným cílům. NATO je navíc většinou vtahováno Spojenými státy do globálních 
her Deep State a Dobrého klubu a jeho členové zneužíváni k sobeckým cílům 
korporátní mocností. 7 zemí do 5 let, Libye, Afghánistán, Irák… arabské jaro? Vše je 
jeden obrovský, řízený podvod. NATO má krev na rukou a my jakožto partneři 
bohužel patříme do stejné skupiny států, které jsou za hrůzy denně konané touto 
organizací spoluodpovědné. Pojďme vlastní cestou, cestou nezávislosti, cestou po 
které nešlape bota vojáka NATO. 
 

 
9) Vystoupení z OSN 
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Název programového bodu sám o sobě poskytuje dostatečnou informaci o záměru, 
který chceme prosadit, tedy neobsahuje v současné době podrobnější rozpracování 
– to bude předmětem dalších jednání, zejména Kulatých stolů OH. 
 
OSN se tváří jako mírotvorná organizace, přitom pomalu usiluje o vyhlazování 
lidstva, vše v duchu Agendy 2030. OSN si žije vlastním životem, sílí a připravuje 
půdu pro vytvoření světového superstátu, což může být velice nebezpečné, 
zejména pro menší státy a národy jako jsou ty naše.  
 
 

10) Odstoupení od spolupráce s WHO 
 

Jak jistě víte, Spojené státy oficiálně opustily Světovou zdravotnickou organizaci 
(WHO). Uvádí to agentury DPA a AFP s odkazem na vyjádření vysokých amerických 
činitelů. Trump WHO, která je jednou z agentur OSN, obviňoval ji z přílišné 
náklonnosti vůči Číně a tvrdil, že špatně zvládla reakci na pandemii covidu-19. 
Jsme stejného názoru. OSN nejenže nezvládla situaci, ale defacto uměle vytvořila 
pandemii, čímž uvrhla celý svět do totální zkázy. Čísla nedosáhla takových limitů 
aby se dalo kdekoliv na světě mluvit o epidemii natož pandemii. Nebyl žádný důvod 
k šíření takové paniky a zavádění celoplanetárních drakonických opatření. Většina 
doporučených opatření si nakonec stejně protiřečila. WHO je zkrátka nejenže 
neschopná organizace, ale jak je vidno ze zkušeností, které jsme získali v roce 
2020, je holým nesmyslem nadále zůstávat členy této nesmyslné organizace, která 
nejenže nechrání zdraví nikoho, ale plýtvá veřejnými prostředky a zavádí represivní 
totalitní opatření, se snahou převzít kontrolu nad zdravotnickými procesy 
jednotlivých členských zemí. WHO také špatně vyhodnotila nebezpečnost viru SARS-
Cov-2 a díky hysterii, kterou svým jednáním vyvolala, uvrhla celý svět do 
ekonomické krize biblických rozměrů, která způsobila nejen pád české a světové 
ekonomiky, ale také hladomor v zemích Třetího světa, který zahubil desítky milionů 
obětí. Podle OSN se toto číslo má zvýšit až na 150 milionů obětí, což je skoro 
trojnásobek počtu obětí 2. světové války. Již jen z tohoto důvodu bychom neměli 
tuto nebezpečnou organizaci podporovat a nechat si od ní mluvit do našeho 
národního zdraví. 
 
 
Prezident Trump obviňoval Čínu z toho, že v začátcích pandemie neposkytovala 
světových odborníkům veškeré potřebné informace o koronaviru a některé dokonce 
zatajovala. Peking proto podle něj nese zodpovědnost za současný stav rozšíření 
nákazy i masivní celosvětové ekonomické dopady, které si pandemie vyžádala. 
WHO pak podle Trumpa Číně příliš důvěřovala, neověřovala dostatečně informace, 
které jí Peking sděloval, a nese proto za toto selhání spoluvinu. 
 
 
WHO je primární mezinárodní orgán s mandátem na podporu globálního veřejného 
zdraví. Kromě toho, že hraje klíčovou roli v boji proti pandemii COVID-19, zavádí 
řadu programů na prevenci, kontrolu a léčbu Eboly, spalniček, malárie, HIV a AIDS 
a mnoha dalších nemocí. USA jsou v současnosti největším přispěvatelem WHO. 
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Za vlády prezidenta Trumpa odstoupily už Spojené státy americké od Rady OSN pro 
lidská práva, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a celosvětové 
dohody o řešení změny klimatu. 
 
 
Přední světoví lékaři, imunologové, epidemiologové se shodují, že celá pandemie 
Covid-19 je cílený program, postavený na neexistující pandemii nemoci, kterou lze 
porazit posilováním imunity, správnou hygienou a životosprávou, dostupnými léky a 
moderním přístupem k léčbě nemocných. Zatímco WHO přispěchala se zastaralými 
postupy, které stály možná miliony lidí zbytečně život.  
 
 
Jsem také přesvědčen o tom, že toto je cílená manipulační agenda s cílem zavádět 
drakonická opatření, celosvětový proces odebírání svobod a práv občanů členských 
států, s cílem podrobit členské státy světové nadvládě OSN.  
 
 
Onemocnění COVID19 se týká pouze lidí co nejedí ovoce, zeleninu, nehýbou se a 
přijímají pouze cukry, zvláště pak lidem se sníženou imunitou, s diabetem, 
astmatiků, lidem s rakovinou a na smrt nemocných lidí (ti by se měli mít obzvláště 
na pozoru a být raději stále v karanténě i po jejím případném skončení). Na 
COVID19 nezemřete, pokud nejste vážně nemocní či oslabení, je to následek 
imunologického problému. Měli bychom se soustředit spíše na ochranu těchto 
náchylných skupin, kterým může tato nemoc ublížit a nikoliv terorizovat zdravé 
obyvatelstvo, zavádět nesmyslné lockdowny, nutit zdravé lidi nosit roušky, zavádět 
povinné testování či nutit obyvatelstvo do povinné vakcinace smrtonosnými 
vakcínami, způsobujícími minimálně sterilitu, experimentálním postupem, který 
upravuje lidský genom pomocí RNA proteinů. 
 

 

Zbytečná karanténa (pokud jste zdravý jedinec) naopak ničí vaši imunitu, protože 
nemáte přístup ke slunci (vitamín D) a protože si nebudujete obranyschopnost 
stykem s coronaviry a dalšími viry a bakteriemi. Karanténa pro zdravé jedince je 
škodlivá tak jako pro celou populaci a nošení roušky za každých okolností není 
zdravé.  
 
 
Virus SARS-CoV-2 se nedá zastavit, nikdy ho nikdo nezastaví, bude tu s námi už na 
věky. Je to nový druh chřipky. COVID19 onemocnění se může projevit pouze u lidí 
se sníženou imunitou, u nikoho jiného. Pokud máte dostatek těchto základních 
vitamínů a minerálů, a zdravý organismu, virus nemá žádnou šanci!  
 
Vakcína Billa Gatese nepomůže nikomu. Naopak, může vás přímo ohrozit na životě. 
Pokud onemocníte, dejte si vysokou dávku vitamínu C, D a E, zalezte do postele s 
horkým čajem a nechte tělo prodělat horečku, pomocí které se tělo viru zbaví, 
jelikož mu vadí teploty nad 38°C. Nemoc pak zmizí. Svými důsledky se nijak tato 
nemoc neliší od klasické Chřipky, nemoc v 99% případů není smrtelná a má 
mortalitu nižší než Chřipka typu A (Influenza A). Těžkým případům Vitamín C 
nitrožilně a onemocnění zmizí do dvou dnů! 
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Globální elity, nás všechny chtějí prostřednictvím organizací jako je WHO 
naočkovat, očipovat, zabít a zotročit v rámci nového eugenického projektu na 
depopulaci a totální kontrolu lidstva. Nemoc není tak závažná jako následky 
podané vakcíny, zvláště bude-li podána nakaženému jedinci. Tento postup byl 
realizován již za Španělské chřipky po skončení 1. sv. války a praktikuje se dodnes v 
Africe a Indii. Vakcína vás buď zabije nebo budete minimálně sterilní. Vakcíny 
mRNA totiž obsahují další nevyžádané látky jako hliník, olovo, formaldehyd a další. 
Bill Gates, hlavní sponzor WHO, veřejně přiznal, že předpokládá, že cca 700tis a 
více lidí zemře následky "vedlejších účinků" jeho zázračné vakcíny, a to pouze v 
USA! O sterilizačních účincích samozřejmě mlčí. Není zvláštní, že vakcínu 
patentoval v patentové kanceláři Evropské unie v listopadu 2019, když o viru do té 
doby nikdo ještě netušil? Víte, že se přímo v popisu patentu hovoří o tom, že může 
být vakcína použita k likvidaci ("to treat with humans or animals") nakažených lidí i 
zvířat? Vakcína obsahuje také sterilizační komponenty jako hliník a olovo a další 
nebezpečné látky, a sterilizační efekt je podáván jako "vedlejší účinek". Již to na 
nás zkoušeli při pandemii prasečí a ptačí chřipky se závadnou Tamiflu vakcínou, 
kterou odmítl Václav Klaus st. jako prezident a nejvyšší velitel armády ČR na 
základě doporučení armádních lékařů aplikovat.  
 
 
Nejčastějším případem č.1 nepřirozené smrti, je smrt z rukou vlády. Democida. 
Nikdy jste o tomto termínu neslyšeli? Aby ne, jde o akci, ve které se vás snaží váš 
vlastní stát zabít. A tuto akci na nás všech hodlá praktikovat americký Deep state, 
chcete-li New world order či chcete-li nově vznikající světovláda, které WHO 
slouží. 
 
 
Na území Itálie zemřelo minulý rok v březnu na dýchací potíže 12 352 lidí, předloni 
v témže měsíci přibližně o tři tisíce více, totiž 15 189 a rok předtím dokonce 16 
220. To tvrdil ředitel Italského statistického úřadu (ISTAT), Gian Carlo Blangiardo, v 
rozhovoru pro italský deník Avenire v polovině roku 2020. Proč se takové manévry 
nekonaly předešlá léta? Hádejte... v ČR je to stejné. 99% nakažených umírá S 
onemocněním COVID1, nikoliv NA onemocnění COVID19. Aby se dosáhlo 
maximálního efektu zdání pandemie, Čína na rozkaz NWO nyní dodává do celého 
světa testy, respirátory a roušky, které jsou ve 40% záměrně kontaminované. To 
jste se mohli dočíst dokonce i v zahraničních masmédiích jako MSN, The Sun, 
Washington Post a v dalších. Vlády UK a USA na jaře 2020 tyto testy, roušky a další 
zdravotnický materiál odmítly s veřejným vyjádřením, že tento zdravotnický 
materiál je kontaminovaný nemocí covid-19! Současní členové Babišovy vlády a lidé 
na ni napojení, tento kontaminovaný zdravotnický materiál nakoupili za zlomek 
ceny, a za mnohonásobné ceny je prodávají českému státu a občanům, které nutí 
tento zdravotnický materiál povinně užívat. Přitom tento zdravotnický materiál 
neprošel nejen kontrolou SÚKL, dokonce nezískal ani souhlas s prodejem v samotné 
Číně, kde byl vyroben.  
 
 
Statistické údaje se extrémně zveličují, falšují a upravují, zejména ve státech 
Commonwealthu, aby vznikla panika a donutila nás nový eugenický program 
přijmout a s ním Nový světový řád v podobě nové světové vlády.  
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Další součástí procesu, který WHO řídí, je likvidace ekonomiky pomocí karantény, 
která působí hladomor nejen ve státech 3.světa. Hlady mají dle WHO zemřít 
následky recese až stamiliony lidí, nyní zemře ročně hlady "pouze" 10 mil obyvatel 
planety. Základem ideologie likvidace "zbytečných" lidí je snižování CO2 (viz 
Gatesova rovnice CO2=PxSxExC), globální oteplování a další hoaxy. Vše se děje pod 
hlavičkou agendy Velký reset a agendy OSN Agenda 2030. Jde o cílenou depopulaci 
lidstva a ČR není výjimkou. WHO porušuje svým chováním a svojí agendou nejen 
mezinárodní zákony, ale i Ženevské konvence, Norimberský kodex, mezinárodní 
Úmluvu o biomedicíně a ve finále i tuzemské zákony. WHO je organizace, která je 
hrozbou pro národní bezpečnost, národní zdraví, hrozbou pro dnešní a nejmladší 
generace a především pro generace našich seniorů, kterých by se WHO nejradši 
hromadně zbavila.  
 
 
Africké země svorně odmítají testovací vakcíny, které chce WHO zkoušet na 
Afričanech, jednotlivé státy se bouří. Afričané mají totiž bohaté zkušenosti s 
těmito podvody a genocidou (Malárie, Ebola, HIV, Zika) a posílají WHO a korporace 
Billa Gatese k čertu. Stejným způsobem se k vakcinačnímu programu WHO staví 
Indie, která má po spolupráci s nadací Billa Gatese na kontě miliony mrtvých.  
Při testování vakcín Billa Gatese, sice došlo k vyléčení všech druhů coronavirů 
včetně SARS, Mers, dokonce i Meningokok, Zíka a dalších, ale krátce po vyléčení se 
zhroutila testovaným subjektům imunita takovým způsobem, že umírali ve 
strašných stavech a stali se nakonec sami přenašeči. Jde o scénáře podobné jako za 
Španělské chřipky, scénář je stejný. Zabije vás vakcína, ale výrobci vakcín s 
podporou WHO a vlád členských zemí budou tento výsledek svádět na SARS2 či jeho 
novou mutaci. 
 
 
Kissinger, Gates, Brown a další globalisté volají po světovládě a využívají corona-
krize jako argumentu pro nastolení Nového světového řádu, který nám cpou již 70 
let. MMF se dal již slyšet, že chce nabízet státům bezplatné záchranné půjčky či 
odpouštět dluhy, pokud se státy připojí k projektu nové světové vlády (NWO). 
 
 
www.reformy.cz/henry-kissinger-ma-reseni-koronaviru-kterym-je-novy-svetovy-
rad-new-world-order 
 
 
V USA a jiných zemích byli lidé nakaženi přímo testy, 40% testů a respirátorů 
dodaných do USA bylo kontaminovaných SARS2, mnozí lidé v USA byli násilím 
testováni proti své vůli a poté onemocněli. 
Média po celém světě chrlí propagandu a WHO (sponzorované Gatesem) chrlí 
zveličená data, pohádky o nemocnicích plných nakažených a mrtvých, lidé kteří se 
však šli přesvědčit zdali je to pravda narazili na prázdné nemocnice. Akci si lidé 
nazvali #FilmYourHospital... záběry prázdných nemocnic a pandemických center v 
Německu, Irsku, Anglii, Spojených států již obletěla svět, zatímco mainstreamová 
média fejkovala (zřejmě za pomoci najatých herců) fronty nemocných před 
nemocnicemi. Některá média se neštítila dokonce použít záběry z Itálie a vydávat 

https://www.reformy.cz/henry-kissinger-ma-reseni-koronaviru-kterym-je-novy-svetovy-rad-new-world-order/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reformy.cz%2Fhenry-kissinger-ma-reseni-koronaviru-kterym-je-novy-svetovy-rad-new-world-order%2F%3Ffbclid%3DIwAR0DV3qZ9pxah137dCyKIoNgz4S2-FxAKjnb3sMFQ81IoC0QKO7xXofA-J0&h=AT1aReYZ3cG3D8CdFO_7XDRtsO1iFkQrTNb-3lmcATaaaHgGIf2BSxy8E81ZNn4xDihMeKhOZHR_z4dHPcXZUSxJtqKCI7rdQxSgvKGmen_c77scHFaMtv83BgH8JNojrlOf-XWn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reformy.cz%2Fhenry-kissinger-ma-reseni-koronaviru-kterym-je-novy-svetovy-rad-new-world-order%2F%3Ffbclid%3DIwAR0DV3qZ9pxah137dCyKIoNgz4S2-FxAKjnb3sMFQ81IoC0QKO7xXofA-J0&h=AT1aReYZ3cG3D8CdFO_7XDRtsO1iFkQrTNb-3lmcATaaaHgGIf2BSxy8E81ZNn4xDihMeKhOZHR_z4dHPcXZUSxJtqKCI7rdQxSgvKGmen_c77scHFaMtv83BgH8JNojrlOf-XWn
https://www.facebook.com/hashtag/filmyourhospital?epa=HASHTAG
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je za záběry z nemocnice v New Yorku. Nebo dokonce znovu použít záběry z 
uprchlické krize z přechozích let, kde záběry s desítkami rakví, nashromážděných 
po hromadném utonutí, vydávali za záběry obětí coronaviru, to vše doprovázeno 
nesmyslnými bláboly ze stran údajných odborníků WHO na pandemie. 
 
Zatímco fašista Schwab vypráví nahlas celému světu svoje obludné nápady a 
zveřejňuje svoje zločinecké plány jak hodlá naložit s lidstvem, šéf hlavní lékařské 
komise EU Wolfgang Wodarg, vyšel 1. prosince s varováním a se zprávou, kterou 
podepsali nejvyšší evropští vědečtí pracovníci a lékaři, že mRNA vakcíny jsou přímo 
určené ke sterilizaci žen. Jsou přímo navržené na likvidaci placenty a schopnosti 
žen dát život dítěti. Dále tato zpráva potvrzuje, že tyto vakcíny vás nijak neochrání 
před Covidem, a že ani nezabrání šíření viru SARS-COV-2.  
 
 
Do všeho je zapojená WHO v rámci programu The WHO Task Force on Vaccines for 
Fertility Regulation is one of several Task Forces, consisting of international, 
multidisciplinary groups of scientists and clinicians collaborating in research on 
specific goals. Tato iniciativa vznikla již v roce 1972.  
 
 
Komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová k Velkému restartu: „OSN 
zahájí v průběhu koronavirové krize novou éru založenou na »zednářských 
principech«“ Bývalá chilská prezidentka Michelle Bacheletová na nedávné 
konferenci OSN řekla: „OSN využije koronavirovou krizi k zahájení „nové éry“ 
založené na „zednářských principech“. Kromě toho by měli být očkováni 
všichni lidé na světě. Doufá, že koronavirová krize přispěje ke změnám stejně 
jako druhá světová válka. Chce globální odpovědi na změnu klimatu a migraci. 
 
 
Globální „Great reset“ (Velký restart) prosazují globalistické skupiny. Tyto skupiny 
využívají pandemie a mimořádných opatření diktovaných vládami k zavádění 
sociální kontroly. 
 
Tuto skutečnost nedávno znovu potvrdila na konferenci vysoká komisařka OSN pro 
lidská práva Michelle Bacheletová, která je blízkým politickým a duchovním 
spojencem Angely Merkelové. 
 
 
Bývalá chilská prezidentka intervenovala 1. prosince v online aktu „Pocta 
Všeobecné deklaraci lidských práv“ organizovaného chilskou lóží. V něm zdůraznila 
před a po: „Coronavirová krize by byla v očích OSN užitečná pro zavedení „nové 
éry“ založené na zednářském principu bratrství.“ Tím měla na mysli vakcínu, kde 
si i stanovila jasný cíl: „Musíme očkovat všechny lidi na Zemi.“ 
 
 
I podle ní není návrat k minulé „normalitě“ možný: „Pandemie Covid-19 nám 
ukázala, že stávající model společnosti, který je založen na obecných 
nerovnostech, není udržitelný. Nemůžeme se vrátit do „dne 0“.“ To je její 
odůvodnění potřeby takzvaného „Great reset“ (Velkého restartu). Nebo jak to v 
polovině listopadu uvedl kanadský premiér Justin Trudeau: „Tato pandemie nabízí 
možnost restartu.“ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg
https://www.google.com/search?q=the+who+task+force+on+vaccines+for+fertility+regulation&oq=the+who+task+force+on+vacci&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30l2.15613j0j7&client=ms-android-xiaomi-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=the+who+task+force+on+vaccines+for+fertility+regulation&oq=the+who+task+force+on+vacci&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30l2.15613j0j7&client=ms-android-xiaomi-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=the+who+task+force+on+vaccines+for+fertility+regulation&oq=the+who+task+force+on+vacci&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30l2.15613j0j7&client=ms-android-xiaomi-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=the+who+task+force+on+vaccines+for+fertility+regulation&oq=the+who+task+force+on+vacci&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30l2.15613j0j7&client=ms-android-xiaomi-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
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S ohledem na tuto skutečnost Bacheletová také navrhla, že svět potřebuje novou 
společenskou smlouvu pro „novou éru“, protože stará společenská smlouva, kterou 
jsme dosud měli, byla narušena. Dále Michelle Bacheletová ve svém projevu 
odkazovala na zednáře: „K tomu potřebujeme a máme jeden ze zednářských 
principů: solidaritu a bratrství.“ 
 
 
Spojení mezi Bacheletovou a zednářstvím není žádným tajemstvím: ve svém 
projevu 18. října 2014 na shromáždění Velké chilského lóže, kterého se zúčastnila 
několik měsíců po zahájení druhého funkčního období jako prezidentka země, 
uvedla, že její dědeček z matčiny strany už byl členem a že se k ní přidal i její 
otec. „Jsem obeznámena se zednářskou kulturou a její hodnoty byly také zásadní 
pro mé vzdělání,“ dodala Bacheletová. 
 
 
Poté, co OSN-komisařka toto propojení potvrdila, potvrdila tím i zásadní roli, 
kterou pandemii připisuje: „Když začal KOVID-19, řekla jsem si: „Doufám, že tato 
pandemie má stejné účinky jako druhá světová válka.“ 
 
 
Poukázala na skutečnost, že tento ozbrojený konflikt vedl k vytvoření „Všeobecné 
deklarace lidských práv“. Podle jejího názoru by koronavirus měl sloužit k posílení 
„globálních reakcí“ na problémy, jako je „změna klimatu nebo migrace“. 
 
 
Prvním projevem této nové jednoty musí být vakcína proti této nemoci: 
„Musíme očkovat všechny lidi na zemi.“, dodala. 
 

 

Necháme si zničit ekonomiku a životy?? Necháme se zotročit těmito šílenci a budeme žít 

doma jako ve vězení? Zůstaneme již navěky ve výjimečném stavu? Necháme na sobě páchat 

holocaust? Globalisté rozpoutali proti nám doslova válku zbraněmi, viry, kontrolovanou 

migrací, technologiemi a grand finále mají být vakcíny. Velké hubení lidstva, největší 

genocida v dějinách, započalo. Nenechme se zmást a okamžitě odstupme jako stát od 

spolupráce s WHO! 

 
11) Konečné dořešení válečných reparací 

 
Výše československých válečných reparačních nároků schválená Pařížskou dohodou 
činila v dobové měně 306 miliard Kčs. Německo však zaplatilo pouhopouhých 230 
milionů. V přibližném přepočtu na dnešní dobu se pohybujeme zhruba na úrovni až 
neuvěřitelné částky cca 15 tisíc miliard Kč. 
Jen pro představu je to částka cca 1,5 milionu Kč na obyvatele ČR. 
Němci nikdy nezpochybnili reparace vůči Československu a v roce 2010 bez 
problémů zaplatili reparace za 1. světovou válku. 
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Ač mnozí tvrdí, že jsme si reparace již vymohli zabavením majetku odsunutých 
německých občanů po skončení 2. světové války, nemohu s tímto tvrzením 
souhlasit. Pařížská konference Československu přiznala možnost brát si v rámci 
zabavování majetku sudetských Němců i finance na účtu Říšské banky v Německu, a 
to v rámci zabavování majetku kolaborantům. 
 
Československo také platilo a zaplatilo veškeré pohledávky vůči Velké Británii a 
dalším zemím, kde bojovali čsl. vojáci (letadla, stroje, oděvy, jídlo atd.) 
 
Dále se někteří politici, kterým se nelíbí možnost vymáhání reparací odvolávají na 
Česko-Německou deklaraci z roku 1997. 
 
Ovšem v této deklaraci není o reparacích ani zmínka. Naopak v druhém oddílu 
Německo přiznává svou odpovědnost za následky, které přinesla politika 
nacistického Německa. 
Dále podle zákona o hospodaření s majetkem státu vláda nemá právo ani pravomoc 
ty reparační nároky odpustit.  
 
Takže dle mého názoru není pochyb o nárocích na reparace ČR vůči Německu. 
Samozřejmě nepředpokládám, že by se tímto chtěla nynější vláda nějak zaobírat. 
Ale můžeme si vzít příklad z Řecka, které si již nechalo vypracovat právní analýzu a 
reparace po Německu bude vymáhat. 
 
Je zde staré přísloví: Dobré účty, dělají dobré přátele. 
 
A přiznejme si, že po této šílené „době kovidí“, se bude hodit každá koruna. Ať už 
na zaplacení státního dluhu, či na obnovu naší rodné vlasti. 
 
Zákon 150/1947 o reparacích: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=150/1947&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy  
 
Smutnou pravdou totiž je, že nás také spojenci okradli o zlatý poklad, který si do Londýna 
odvezla exilová vláda. Poklad předali nacistům, kteří si pro něj dojeli do Londýna. Viz 
audiokniha "Kam zmizel zlatý poklad republiky" 
https://www.youtube.com/watch?v=jl2Ppq4U5pw 
 
Otevřený dopis k reparacím : https://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-
Vladimira-Vitova-Ph-D-119785/clanek/Zadost-na-vymahani-reparaci-od-Nemecka-
112353 
 
 
12) Ústavně zaručit hotovostní styk, bankám nařídit povinnost zřizovat pokladny 
 
 
Vše směřuje ke zrušení hotovosti, což přinese velké omezení svobody, protože bude 
vidět, za co a kde utrácíme. A pak někdo může říct: „Moc konzumuješ sladké, to 
bys neměl!“ Nebo třebas řeknou: „Tys zlobil a mluvíš proti vládě, tak to ti 
smažeme všechny tvoje peníze mrknutím oka.“ 
 
V budoucnosti nám bude nuceno zrušení ochrany, pod zástěrkou zamezení praní 
špinavých peněz. A pak to bude zase něco jiného. Tu terorismus, tu „optimalizace 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=150/1947&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=150/1947&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://www.youtube.com/watch?v=jl2Ppq4U5pw
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Vladimira-Vitova-Ph-D-119785/clanek/Zadost-na-vymahani-reparaci-od-Nemecka-112353
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Vladimira-Vitova-Ph-D-119785/clanek/Zadost-na-vymahani-reparaci-od-Nemecka-112353
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Vladimira-Vitova-Ph-D-119785/clanek/Zadost-na-vymahani-reparaci-od-Nemecka-112353


OBČANSKÉ HNUTÍ 

 str. 31/71  

daní“. Blížíme se krok za krokem čínskému modelu, kde když se postavíte vládě a 
mluvíte proti státu či kritizujete nahlas establishment, na své peníze, které sice 
budete mít na účtu si nesáhnete, protože vám automat neprodá díky vašemu 
sociálnímu scóre lístek na vlak a v Lidlu si koupíte jen brambory a balenou vodu, 
protože na nic jiného nebudete mít nárok. Likvidace hotovosti je skutečně 
nebezpečná věc pro nás pro všechny. Digitální fiat peníze nikdy nanahradí 
skutečnými hodnotami podloženou státní měnu, která má vlastní hotovost. To že 
zmizí hotovost navíc zcela zničí šedou ekonomiku, která je v Západních zemích na 
vzestupu. Proč je však na vzestupu? Protože daňová zátěž kombinovaná s otřesnými 
ekonomickými podmínkami, posílenými plandemií covid-19 likviduje podnikatele, 
kteří musí optimalizovat své ekonomické procesy nebo podnikají zčásti načerno. 
Činí tak z jednoho prostého důvodu, protože by za současného stavu neodkázali 
pokračovat. Hotovost napomáhá šedé ekonomice a stabilitě nižší a střední třídy. 
Vždy šlo o třídní boj a likvidace hotovosti je přímý útok 1% bohatých proti 99% 
chudých. Nesmíme toto nikdy dopustit. A nejen to! Hodláme bojovat za ústavní 
prosazení práva na užívání finanční hotovosti.  
 
S tímto bodem je spojený další nešvar, kdy banky, které nás pomalu připravují na 
zrušení hotovosti, uzavírají své pokladny a pokladní služby již dále nenabízejí a 
místo toho vás odkazují na technicky nedokonalé a věčně přeplněné vkladomaty. Ty 
však nefungují, jak by měly, zvláště když to nejvíce potřebujete. Chceme zavést 
legislativu, která bankám nařídí naopak pokladny povinně zpět zavádět. 
 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 

 
III. Spravedlivý a solidární systém  

 
1) Valorizace důchodů o 8-10% 

 
Všechny důchody se skládají ze základní výměry a z procentní výměry důchodu. Při 
valorizaci důchodu může docházet ke zvyšování základní výměry, procentní výměry 
nebo obou těchto částek (což je nejčastější varianta). Díky valorizacím jsou 
zvyšovány všechny v České republice vyplácené důchody – valorizují se starobní i 
předčasné starobní důchody, invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého i 
třetího stupně a také vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. 
 
V posledních letech dochází k valorizaci nejčastěji od lednové splátky důchodu. 
Valorizovány jsou pak všechny důchody přiznané (s datem přiznání) do 31. 12. 
předchozího roku. Důchod je “dovalorizován” i v případě, že je přiznáván zpětně. 
 
Valorizace důchodů v roce 2021 
Od lednové splátky důchodu v roce 2021 došlo ke zvýšení základní výměry důchodu 
o 60 Kč z 3.490 Kč na 3.550 Kč a ke zvýšení procentní výměry důchodu o 7,1 %. 
 
Zvýšení důchodů důchodcům starším 85 let 
Od ledna 2019 došlo ke změně, díky které se o dalších 1.000 Kč měsíčně zvýší 
procentní výměra důchodu u důchodce, který dosáhl věku 85 let. Změna byla 
účinná od lednové splátky důchodu v roce 2019. Důchodcům, kteří dosáhnou věku 
85 let po roce 2018, se důchod zvýší o 1.000 Kč od splátky důchodu v měsíci, ve 
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kterém mají 85. narozeniny. Toto neznamená, že každá další valorizace důchodce 
staršího 85 let bude vyšší o 1.000 Kč oproti normálu (zdroj web naseduchody.cz k 
29.5.2021). 
 
 
Drtivá většina seniorů pobírá důchod mezi 12 000 až 16 000 korunami, 
nejpočetnější je skupina v hladině 14 000 až 16 000 korun (celkem 705 tisíc 
důchodců).  
V Česku zatím stále zůstává více než 120 tisíc seniorů, kteří pobírají důchod nižší 
než 10 000 korun! 
(Zdroj web ceskeduchody.cz k 29.5.2021) 
 
V roce 2019 bylo vyplaceno na důchodech 472 miliard korun.  
 
V roce 2021 je počítáno ve Státním rozpočtu ČR s výdaji na důchody ve výši 535,6 
mld. Kč.  
 
Aktuální situace v oblasti výpočtů a výplaty důchodů je popsána zde: 
https://www.cssz.cz/vypocet-a-vyplata-duchodu 
 
 
 
Návrh OH:  
Jsme přesvědčeni, že většina důchodců stále nemá dostatečné finanční prostředky 
k důstojnému životu. Náklady na veškeré životní potřeby rostou a v souvislosti s 
krizí, která přichází díky nekompetentním rozhodnutím aktuální vlády, bude nárůst 
cen stále vyšší. Vyšší valorizace důchodů je tak nejen vhodná, ale i nutná. 
Občanům ČR důchodového věku, kteří poctivě celý život pracovali a tvořili hodnoty 
pro naši společnosti a naši zem, je třeba zajistit důstojný život, a to i adekvátní 
výší jejich státem garantovaného příjmu – důchodu.  
 
V současné době je valorizace důchodů schválena ve výši 7,1 %. V souvislosti s 
úsporami, které lze dosáhnout opatřeními deklarovanými Programem OH, je možné 
garantovat vyšší valorizaci důchodů. Chceme prosadit roční valorizaci důchodů 
minimálně ve výši 8 %. Pokud bude situace ekonomicky příznivá, bude se dařit 
redukovat plýtvání, zejména ve státní správě, v dotačních titulech a veřejných 
zakázkách, může být roční valorizace důchodů i 10 %.  
 
Není to zcela jistě jediné opatření v oblasti životní situace seniorů, protože 
samotná valorizace není řešením pro seniory, kteří pobírají průměrný či 
podprůměrný důchod. Pro seniora, který nemá vlastní bydlení a/či nemá rodinu, 
která by mu na živobytí přispívala, je to situace na hranici životní nouze. Pokud 
daný člověk celý život pracoval (pokud to jeho zdravotní stav umožňoval) tak je 
takové nezajištění důstojného života od státu zcela nemorální a likvidační. Stát 
musí zpracovat nejen vhodnou důchodovou reformu, ale také urgentně řešit situaci 
těchto občanů, kteří i přes vyšší valorizaci a přes veškerou svou pracovní snahu v 
předchozím životě, z různých důvodů na důstojný důchod nedosahují. Přestane-li 
stát plýtvat prostředky, jistě se najdou zdroje pro zabezpečení důstojného života 
všech seniorů, kterým to celý jejich život stát „sliboval“.  

https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/bezne-vydaje-duchody/
https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/bezne-vydaje-duchody/
https://www.cssz.cz/vypocet-a-vyplata-duchodu
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Valorizace je tedy nezbytná a zcela jistě to není jediný nutný krok ve prospěch 
vyhovující životní situace občanů ČR v důchodovém věku. V tomto ohledu bude 
program OH v budoucnu dále rozpracováván spolu s ekonomy a dalšími odborníky. 
 
 

2) Zrušení soukromých exekutorů, zavedení instituce státních exekutorů 
 
Soukromí exekutoři se zde chovají jako na divokém západě. Zabavují majetky v mnohaset 
násobné hodnotě, okrádají často dlužníky a zabavují jejich majetky ve jménu pár set 
korunového dluhu. Neochota se dohodnout s dlužníkem, vzít mu vše co má a udělat z něj 
defacto totálního otroka, to není správná cesta. Každý dlužník by měl mít možnost uhradit své 
dluhy tak aby s ním bylo nakládáno férově. Mnoho lidí žije díky exekutorům v dluhové pasti a 
již dávno rezignovali na splácení a žijí své životy s tím vědomím, že si své dluhy vezmou i do 
hrobu. Tento obchod s chudobou se musí jednou pro vždy zastavit. Proto navrhujeme ukončit 
činnost soukromých exekutorů, jelikož ti jsou zcela mimo kontrolu, a ponechat instituci 
státních exekutorů s tím, že musí dojít k zásadním změnám, a to ve prospěch dlužníků. Nejde o 
promíjení dluhů, ale o podmínky a postupy. 

 
3) Revitalizace Zákona o exekucích směrem k ochraně dlužníků 

 
Zákon o exekuci bohužel nahrává v dnešní době pouze věřitelům a vypadalo by to fér… kdo 
dluží ať platí, že, ale realitou zůstává fakt, že soukromí exekutoři kupčí s chudobou a exekuční 
a insolvenční zákon pouze zmrazuje aktiva věřitelů a zároveň likviduje věřitele a jejich 
schopnost splatit dluh a schopnost se vyhrabat z dluhové pasti. To má také obrovský vliv na 
sebevraždy, které dosahují extrémních počtů, to vše většinou z ekonomických důvodů.  
 

4) Revitalizace Zákona o insolvenci směrem k realizovatelnosti insolvence 
 
Zákon o Insolvenci se zcela míjí účinkem. Zadlužení lidé se musejí ještě více zadlužit, aby 
z toho mála, co jim zbude, odevzdávali polovinu svých splátek Insolvenčnímu správci. Mnozí 
dlužníci si nemohou dovolit platit ani minimální platby a insolvenční řízení je pro ně natolik 
nedosažitelné, že raději dluží dál a dluh roste.  
 
Pakliže se fyzická osoba rozhodne vejít do úpadku, měl by být stanoven poplatek insolvenčnímu 
správci jednorázově a měl by se splácet ze splátek dlužníka. Existují statisíce občanů, kteří žijí 
na okraji zákona, podnikají či pracují na černo a jejich dluh neustále roste. Není to však vždy 
dáno neochotou platit své dluhy, ale byrokratickým šimlem a k tomu nesmyslnými a 
nesplnitelnými podmínkami.  
 

 
5) Posílení podpory invalidům, samoživitelům a nízkopříjmových skupin 

obyvatel 
 
Název programového bodu sám o sobě poskytuje dostatečnou informaci o záměru, který 
chceme prosadit, tedy neobsahuje v současné době podrobnější rozpracování – to bude 
předmětem dalších jednání, zejména Kulatých stolů OH. 

 
Důležité je především zajistit věcnou pomoc ze strany státu, která je často 
důležitější než ta finanční, jako například: pomoc vozíčkářům s úklidem, důstojné 
dožití seniorů, ochrana samoživitelů a sanování dlužných alimentů, zvýšení podpory 
v nezaměstnanosti – zvláštní podpůrné programy pro dlouhodobě nezaměstnané 
etc. A především procesně zajistit, aby se nestávalo, že dávky sociální nouze 
podávané občanům, dojdou včas. Na druhé straně je potřeba potlačovat ty, kteří 
systém pouze využívají k osobnímu obohacení. 
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6) Prosazení jednorázového snížení platů zákonodárců a vládních činitelů o 

20% 
 

Viz okruh I. Oddíl 4) 
 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 
 
 

IV. Osobní svoboda a rozhodování o sobě a své zemi 
 
1) Zachování České koruny – odmítnutí Eura 

 

Viz okruh II. Oddíl 3) 
 

2) Odvolatelnost politiků na základě referenda 

 
Název programového bodu sám o sobě poskytuje dostatečnou informaci o záměru, který 
chceme prosadit, tedy neobsahuje v současné době podrobnější rozpracování – to bude 
předmětem dalších jednání, zejména Kulatých stolů OH. 
 
Ve zkratce se jedná o změny legislativy ve smyslu vypsání všeobecného a veřejně vyvolatelného 
referenda, na základě, kterého si občané sami odvolají nežádoucího politika. 
 
Odvolatelnost politiků je již možná, zatím však pouze v rámci Občanského hnutí, kdy členská 
základna může na základě stanov odvolat politika zastupujícího OH. 
 
 

3) Zrušení imunity politiků vyjma projevů na půdě Parlamentu ČR 
 
Název programového bodu sám o sobě poskytuje dostatečnou informaci o záměru, který 
chceme prosadit, tedy neobsahuje v současné době podrobnější rozpracování – to bude 
předmětem dalších jednání, zejména Kulatých stolů OH. 
 
V zásadě jde o změnu legislativy ve smyslu zrušení politické imunity. Jedinou imunitu, kterou 
bychom rádi zachovali, je imunita pro projevy na půdě obou komor Parlamentu ČR. 

 
 
4) Posílení účinnosti zákonů pro zachování dobrovolnosti lékařských zákroků  
 
 

Odmítáme diskriminaci neočkovaných proti Covidu. Odmítáme jakékoliv Covid pasy v naší 

zemi a jakoukoliv diskriminaci neočkovaných lidí. Pokud je člověk zdravý, tak se tak 

k němu musí i přistupovat, chránit by se měli lidé z rizikových skupin. Proto ať jsou 

opatření na jejich ochranu tam, kam musí chodit, například u lékaře, v hromadných 

dopravních prostředcích atd… Nikdo je ale nenutí chodit do restaurací, na koncerty, 

tělocvičen atd… Jaké riziko podstoupí je na jejich rozhodnutí. Odmítáme jakékoliv 

omezování osobní svobody v tomto směru. 

 

Navíc u vakcín nejsou provedeny testy na reprodukci, a vakcíny byly testovány ve 

zrychleném režimu, tak bychom měli být obezřetní a neočkovat lidi, kteří jsou mladší a 
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hodlají mít například ještě děti. Mohlo by je to poškodit a zvýšit už tak velké problémy 

s plodností, když dnes každý pátý pár má problém otěhotnět a podle současného trendu 

bude za třicet let polovina mužů neplodných. Nikdo tedy podle nás nemůže žádným 

způsobem někoho k očkování nutit. 

 

Stojíme pevně za zrušení vládních pokusů o segregaci a diskriminaci dětí, které 
nejsou očkovány. To, jestli rodič nechá dítě očkovat nebo nenechá, musí být plně 
v jeho kompetenci. Na toto právo se vztahuje i mezinárodní Úmluva o biomedicíně. 
Zdá se, že je potřeba více zakotvit toto nanejvýš svaté právo lépe do rodinného 
práva a legislativně toto právo lépe ukotvit v českém právním řádu. Rodič nese 
odpovědnost za zdraví svého dítěte. Pokud očkování funguje, tak by se očkovaní 
neměli bát těch neočkovaných a neměli bychom strašit nekontrolovaným šířením 
dětských nemocí a podobně. Očkování musí být na dobrovolné bázi a není možné 
zdravé dítě, jakkoliv diskriminovat a jakýmkoliv nátlakem rodiče k očkování nutit. 
 
 

 
 
5) Kontrola vakcín klinickým testováním před jejich použitím 

 
 
Název programového bodu sám o sobě poskytuje dostatečnou informaci o záměru, který 
chceme prosadit, tedy neobsahuje v současné době podrobnější rozpracování – to bude 
předmětem dalších jednání, zejména Kulatých stolů OH. 
 
Snad jen dodáme, že použití vakcín bez klinických testů je možné pouze v experimentálním 
režimu. To, co se však děje v poslední době, v rámci pandemie covid-19 ukazuje na 
zneužitelnost této možnosti. Žádný výrobce by neměl mít možnost v masovém měřítku používat 
experimentální léčiva, zvláště taková, před kterými nás varuje velká část odborné lékařské 
veřejnosti.  
 

 
6) Zrušení Pandemického zákona 

 
 

Tzv. Pandemický zákon - Zákon č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při 
epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů - byl 
schválen v době, kdy existuje podezření, že nebyl platný „nouzový stav“ a tedy v 
nouzovém stavu schvalované předpisy.  
Dále i senátoři upozorňovali na protiústavní postup při schvalování i na to, že zákon 
omezuje možnost získat odškodné za ztráty způsobené protiepidemickými 
opatřeními.  
Zákon jako takový obsahuje mnoho chyb a mnoho nedostatků. 
Mnohá jeho ustanovení jsou zcela v rozporu s Ústavou ČR, Listinou základních práv 
a svobod a také Úmluvou o lidských právech a biomedicíně!!! 
Celý proces tvorby a nátlaku na jeho uvedení do praxe, na jím omezovaná lidská 
práva, na hru se strachem a nátlak na jeho přijetí – takto nelze zásadní právní 
normy nechat vznikat. 
 
 
Programový cíl OH: 
Zcela zrušit tento zákon a navrátit právní rámec v ochraně zdraví do původního 
rozsahu (před vypuknutím „covid“ etapy lidských dějin). Ochrana veřejného zdraví 
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má dostatečnou oporu v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Za celé „covid“ období 
nebyly všechny prostředky a celý právní rámec tohoto zákona využit. Až se nabízí, 
že cíleně se značnou hysterií a šířením strachu zcela byly ignorovány ze strany 
orgánů veřejné správy možnosti, jak by v dobré psychické pohodě mohli občané ČR 
zvládnout onemocnění covid značně lépe, kdyby se celá agenda nezaměřila pouze 
na zákazy a příkazy. Svévolné omezování lidských práv a svobod nikdy nelze 
akceptovat a nelze akceptovat protiústavní paskvil nazývaný pandemický zákon. 
 
 

7) Zprovoznění zákona o Referendu – proveditelnost a všeobecná vyvolatelnost 
 
Název programového bodu sám o sobě poskytuje dostatečnou informaci o záměru, který 
chceme prosadit, tedy neobsahuje v současné době podrobnější rozpracování – to bude 
předmětem dalších jednání, zejména Kulatých stolů OH. 

Podle našeho návrhu by bylo možné vyvolat celostátní hlasování na základě 100 tisíc podpisů 
občanů starších 18 let. 

Platné by bylo v případě, že se pro danou věc vysloví nadpoloviční většina hlasujících. V 
takovém případě by bylo pro vládu závazné. Bylo by možné, že by se mohlo hlasovat o změnách 
Ústavy, daních, mezinárodních smlouvách nebo o vystoupení z EU, WHO, OSN či NATO. 
 
 

8) Posílení vážnosti práva petičního 
 

Název programového bodu sám o sobě poskytuje dostatečnou informaci o záměru, který 
chceme prosadit, tedy neobsahuje v současné době podrobnější rozpracování – to bude 
předmětem dalších jednání, zejména Kulatých stolů OH. 
 
Petice jsou pro Parlament a vládu zcela nezávazné a petice jsou celkově velice bezzubé. Rádi 
bychom navrhli změnu, která by propojila referendum s petičním právem. Aby byl poskytnut 
prostor autorům petic při splnění určité kvóty, diskutovat své požadavky s vládou, poslanci a 
senátory, za pozornosti veřejnoprávních médií. Petice by mohla „přerůst“ v referendum, tak 
aby petice mohly na referendum navazovat. V současné době hledáme spojení, které by to 
umožnilo. Tomuto bodu bychom se měli věnovat v budoucnu hlouběji v rámci zvláštního 
kulatého stolu. 
 
 

 
9) Odmítnutí návrhů na korespondenční hlasování ve volbách 

 

Všichni si určitě pamatuje na podivnou taškařici před 3 roky v Rakousku. Tamní ústavní soud 
totiž dne 1. července 2016 zrušil předchozí výsledek prezidentských voleb. Svobodná strana 
Rakouska (FPÖ) podala ústavní stížnost na nesrovnalosti korespondenčního hlasování rakouských 
občanů, které měly za následek porážku Norberta Hofera ve druhém kole o necelých 31 tisíc 
hlasů, což vedlo k vítězství nezávislého kandidáta a bývalého předsedy Zelených, Alexandera 
van der Bellena. Prezidentských voleb se totiž korespondenčně zúčastnilo mamutí množství 
občanů, více než 570 tisíc Rakušanů hlasovalo korespondenčně. Jenže volby ve druhém kole 
provázely podivnosti a nesrovnalosti. 

JAK SE TEDY DÁ FALŠOVAT 

Celé schéma spočívá ve znalosti počtu voličů, kteří nechodí k volbám. Celý podvod je vystavěný 
právě na tomto faktoru. V Česku např. pravidelně nechodí k volbám do parlamentu okolo 40% 
lidí. Je ale možné z nich udělat uměle “korespondenční hlasy” a za chvílí vám popíšu, jak to 
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funguje. Rakousko rovněž nevede evidenci osob, které se fyzicky a dlouhodobě zdržují v cizině, 
ale nemá ani přehled o krátkodobých pobytech. Podle odhadů rakouského statistického úřadu 
je to dlouhodobě asi 1 až 1,2 milionu Rakušanů, anebo cizinců s uděleným rakouským 
občanstvím. Pokud by tito lidé volili v Rakousku ve volebních místnostech, museli by se osobně 
dostavit do místa svého volebního okrsku svého nahlášeného bydliště a tam by se prezentovali 
dokladem totožnosti a mohli by odvolit. Korespondenční hlasování ale funguje jinak. 

Neexistuje žádné spárování mezi korespondenčními hlasy z ciziny a skutečnými žijícími 
Rakušany v cizině. Není to možné spárovat, kvůli absenci živého člověka s lístkem v ruce u 
volební urny 

Rakouský občan v Rakousku požádá svůj volební okrsek o zaslání volební obálky pro 
korespondenční hlasování. Obálka přijde v doporučeném dopise, tedy zabalená v jiné obálce, 
protože adresa nesmí být uvedena na samotném hlasovacím dokumentu, protože volby jsou 
samozřejmě tajné. Příjemce vyjme hlasovací obálku z poštovní obálky, hlasovací obálku rozloží 
(je totiž skládací), označí zvoleného kandidáta nebo stranu a celé blanket znovu složí a zalepí. 
Je to tzv. wrapper. Tato hlasovací obálka je předplacená rakouskou vládou a lze ji poslat 
odkudkoliv z Rakouska. 

V případě zahraničí je to jinak. Zatímco korespondenční obálky vydávají v Rakousku jednotlivé 
okrsky, v cizině to jsou potom rakouské ambasády. Poštovné potom hradí rakouské 
velvyslanectví v dané zemi.  Zatímco korespondenční obálka odeslaná v Rakousku jde zpátky na 
volební okrsek, kde se započte hlas, tak obálka obdržená z ambasády pro korespondenční 
hlasování se posílá letecky předplacenou poštou do okrsku v Rakousku, kde má údajný volič 
trvalé bydliště. 

Celý rakouský korespondenční systém má jeden zásadní a vysoce nebezpečný faktor. Zatímco 
vydané korespondenční lístky na okrscích svým občanům, kteří cestují v den voleb po Rakousku, 
jsou dokonale spárované v poměru 1:1 a nelze nic vymýšlet, v případě korespondenčních hlasů 
z ciziny nastává problém. Není totiž možné dokázat, prokázat a prokazatelně doložit, že hlasy 
započtené z rakouských ambasád jsou hlasy živých osob, a že nejde o mrtvé duše. 

Návod na falšování voleb totiž uvádí, že rakouské ambasády nearchivují žádné kopie dokladů 
totožnosti rakouských občanů žádajících o korespondenční hlasovací lístky, protože je to 
zakázané. Nic tak nebrání rakouské vládě falšovat výsledky voleb skrze korespondenční lístky ze 
zahraničí, protože volební okrsky v zahraničí nejsou žádné okrsky ale rakouské ambasády, z 
jejíchž členů se skládají volební komise na rakouských ambasádách. A tito zaměstnanci 
ambasád jsou zaměstnanci rakouského státu. A jak je možné, že to funguje? 

Volební hlasy z ciziny se integrují do volebních okrsků údajného bydliště údajného žadatele, 
který si od ambasády vyžádal leteckou korespondenční obálku. Výsledkem je účast přes 100% ve 
vybraných obvodech 

Celý systém funguje díky tomu, že volby jsou tajné a hlasovací lístky nesmí nést žádná jména 
nebo identifikátory voličů. Aby byla zaručena tajnost volby, nesmí být volební lístek zpětně 
dohledatelný ke konkrétnímu voliči. Jenže, tahle výhoda tajné volby je i její hlavní nevýhodou, 
snadnou manipulovatelností výsledků voleb. Ambasáda v cizině totiž může do Rakouska nahlásit 
jakékoliv údaje o počtu vydaných korespondenčních lístků, které si vymyslí, protože uvede, že 
na ambasádu napsalo a rovněž osobně přišlo tolik lidí, kteří uvedli při kontrole totožnosti svá 
trvalá bydliště v Rakousku tam a tam. Rakouská volební komise nemá právo po ambasádách 
požadovat důkaz, např. kopie pasů těch osob, to by bylo dokonce protiústavní. A tím se 
vysvětluje, proč některé rakouské volební okrsky měly volební účast 103 nebo dokonce 127% a 
nedávalo to smysl. 

Tato volební účast přes 100% je způsobena právě situací, kdy volič v cizině, který tam údajně 
žije již dlouho, nahlásí své trvalé bydliště v daném okrsku, i když okrsek v Rakousku již občana 
neeviduje v evidenci voličů. Jediné, co se archivuje v rakouských volbách, jsou hlasovací lístky. 
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Není tedy možné zpětně dohledat, jestli opravdu rakouské ambasády ve světě vydaly ty desítky 
a stovky tisíc korespondenčních hlasovacích lístků živým a skutečným žijícím rakouským 
občanům v cizině, anebo ambasády vydaly hlasovací korespondenční lístky na tzv. mrtvé duše, 
které nikdy ambasádu o vydání lístků nepožádaly. Není totiž podle rakouských zákonů 
ukotveno, že ambasády musí vést archiv ofocených pasů žadatelů o vydání korespondenčních 
lístků. I kdyby však rakouské ambasády takové archivy vedly, tak nemají žádnou hodnotu a 
vypovídající záruku, protože ambasády mají přístup k evidenci pasů rakouských občanů a 
můžou si ty pasy vytisknout, resp. ofotit z databáze. 

Nikdo nemůže zpochybnit ověření úředníka a zaměstnance ambasády, že špatně ověřil 
totožnost, anebo vyrobil mrtvou duši. 

ŘEŠENÍ : OVĚRENÍ SYSTÉMU, ŽÁDNÉ KORESPONDEČNÍ HLASOVÁNÍ 
 
 
10) Zpětná kontrola ČSÚ při výpadku služeb během voleb 

 

Velice jednoduché řešení. vytvoření komise za všech politických stran, které se 
účastní voleb plus vrchní zástupce a ombudsman lidských prav. by byli po celou 
dobu na statistickém úřadě kde budou hlášeny výsledky z volebních okrsků. 
Jednoduchá praxe několika násobné kontroly. 

 
 
11) Zákaz náboženství nerespektujících práva a svobody člověka 

„Česká republika: Je zaručena svoboda svědomí a náboženského vyznání, která je 
mimo jiné zakotvena již v Listině základních práv a svobod (dále jen LZPS, 2/1993 
Sb., článek 15 odstavec 1: ,,Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je 
zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez 
náboženského vyznání.”) a rovněž jsou zaručeny vnější projevy takového 
přesvědčení - ,,bohoslužba, náboženský rituál” atd., tedy soukromě či veřejně 
projevované přesvědčení, které lze nazvat ,,náboženským” (přesná citace z LZPS, 
čl. 16, odst. 1: ,,Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru 
buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, 
vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu”). Zde je povolán 
stát, jako ,,dozorce nad právy všech”, aby výkonem rituálů nebyla narušována 
práva jiných, aby někdo nebyl k výkonu rituálů nucen, aby takové projevy zjevně 
neohrožovaly mravní vývoj mládeže a nebyly ,,proti dobrým mravům”, tedy proti 
uznávaným tradičním hodnotám, které však lze jen stěží podchytit (přesná citace 
LZPS, čl. 16, odst. 4: ,, Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o 
opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a 
pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.”). LZPS, tedy 2/1993 Sb. 
je ústavní zákon, tedy norma nejvyšší právní síly – i kdyby byl vydán ,,omezující 
zákon”, o němž hovoří výše uvedený čl. 16, pak je otázkou, zda by to mohl být 
,,jen prostý zákon” nebo by to musel být zákon ústavní, aby norma nižší právní síly 
neohrožovala práva zakotvená v normě vyšší právní síly. Doplňme, že článek 16 
LZPS ještě obsahuje odst. 2: ,, Církve a náboženské společnosti spravují své 
záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a 
jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech” a 3: ,,Zákon stanoví 
podmínky vyučování náboženství na státních školách”. Při srovnání s některými 
státy Evropy zdá se být v ČR náboženská svoboda záležitostí okrajovou - tak lze 
usoudit z ustanovení o náboženských svobodách a postavení těchto ustanovení v 
našem právním řádu. Srovnejme k výše uvedeným ustanovením stejně závazné 
normy z jiných států, nejprve z Litevské republiky: Jedná se o hlavu druhou ústavy 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/listina-zakladnich-prav-a-svobod-618.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/listina-zakladnich-prav-a-svobod-618.html
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(nazvána ,,Člověk a stát”), články 26 a 27. ,,Svoboda myšlení, víry a svědomí 
nepodléhá omezení. Každý člověk má právo na svobodu volby kteréhokoliv 
náboženství nebo víry a sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně je 
vyznávat, zachovávat náboženské obřady, praktikovat víru a vyučovat jí. Nikdo 
nemůže podrobit donucení jinou osobu, ani být nucen zvolit si nebo vyznávat 
jakékoliv náboženství nebo víru. Svoboda člověka vyznávat a šířit náboženství nebo 
víru nemůže být omezena jinak, než zákonem a pouze v případě nezbytnosti 
zachování veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, zdraví a mravnosti lidí, jakož i 
jiných základních práv a svobod osoby. Rodiče a poručníci v souladu s vlastním 
přesvědčením svobodně pečují o náboženskou a mravní výchovu dětí a 
opatrovanců.” a čl. 27 dodává: ,,Přesvědčením člověka, jím praktikovaným 
náboženstvím nebo vírou nemůže být ospravedlněn trestný čin nebo neplnění 
zákonů”. Je zřetelné, že snaha o vystižení náboženského přesvědčení zákonem 
nemůže být komplexní – je to velmi specifická problematika, kde více než kdekoliv 
jinde je právo odkázáno na ,,doufání v lidský rozum”. “ 
Zdroj: https://www.epravo.cz/top/clanky/nabozenska-svoboda-2767.html 
 
 
Programový bod OH: 
Jsme zcela jistě pro zachování práva hlásit se k jakékoli víře, církvi a náboženství. 
Respektujeme ustanovení Listiny základních lidských práv a svobod.  
Nechceme ale nechat ohrozit tradiční evropské a křesťansky orientované hodnoty a 
úctu k životu a proto náboženství, která při praktikování zásad jejich stoupenci 
znamenají rozpoutávání válek, nenávist, vyzývání k vraždám apod., nelze na našem 
území tolerovat.  
Nelze tolerovat praktikování těch náboženství na našem území, která otevřeně 
mluví nenávistně o našem běžném způsobu života, o lidech, kteří neuznávají jejich 
víru a dokonce vyzývají k fyzickému napadání či likvidaci jinak smýšlejících osob. 
Tedy v tomto duchu by měla být česká právní úprava na ústavní úrovni upřesněna – 
pro nejvyšší ochranu občanů České republiky, našeho bezpečí a životů. 
 
 
 

12) Zrušení povinnosti platby koncesionářských poplatků 

 
Koncesionářské poplatky jsou další skrytou daní. Občanské hnutí se staví nejen proti zbytečné 
daňové zátěži, ale hledá také fér přístup ke svobodnému rozhodování občanů. Věříme, že 
nejsme sami, kdo vnímají působení veřejnoprávních médií negativně, propagandisticky 
(především ke vztahu k EU a vládě), zejména co se týče informační oblasti. Bohužel, 
veřejnoprávní média v informační sféře ztratila veškerý kredit u velké spousty českých občanů 
a vůbec se jim nelíbí, že jsou nuceni platit za službu, kterou nechtějí a kterou si nevyžádali. 
Neobjektivní, jednostranné drmolení vládních pololží a mýtů, smísené s globalistickou 
propagandou, zneužívání postavení veřejnoprávních médií v předvolebním boji, každý známe 
práci vedení „nezávislé“ České televize. 
 
Pokud by byly Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) placeny rovnou ze státního rozpočtu, 
výrazně by se ušetřilo za proces samostatného vybírání poplatků. A ušetřené peníze v řádu 
stamilionů by se mohly investovat do televizních pořadů a rozhlasového vysílání. Také by se 
zvýšil komfort pro občany – poplatníky, kteří by již nemuseli myslet na to, zda mají řádně 
zaplaceny příslušné poplatky za veřejnoprávní média. Odpadlo by trapné a nedůstojné 
nahánění důchodců, zda platí či neplatí koncesionářské poplatky řádně a včas apod. Náklady na 
vybírání koncesionářských poplatků jsou v porovnáním s výdaji na správu daní přibližně 
trojnásobně vyšší.  
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Koncesionářský poplatek je zkrátka naprosto neakceptovatelná přidaná daň. Zavedeme v ČR 
zítra „zvláštní koncesionářský poplatek“ na správu NKÚ, České pošty, ČNB, nebo za činnost 
hasičů?? Koncesionářský poplatek je nesmysl. Buď musí stát platit veřejnoprávní média ze 
státního rozpočtu nebo nikoliv. Nemůže být však přeci nikdo nucen k odběru obsahu, který si 
nevyžádal, a ještě za něj povinně platit. Jako princip je to zcela neakceptovatelné. 
 
To, zdali financovat informační či zpravodajskou činnost ČT je věc druhá. To se však netýká 
samotných koncesionářských poplatků. Možná by bylo nejlepší, kdyby veřejnoprávní média 
pouze informovala o tom, co chce vláda sdělit občanům a výklad si nechala pro sebe, protože 
ta tzv. „nezávislost“ České televize je zcela objektivně mimo realitu. Možná by se mohla 
činnost omezit na tvorbu pohádek a dokumentárních pořadů a byl by klid. Každopádně, mnozí 
občané to tak vnímají, a proto odmítají koncesionářské poplatky. Kdyby byli s obsahem vysílání 
spokojeni, možná by po zrušení koncesionářských poplatků nikdo nevolal, ačkoli jde o 
nesystémové a nefér řešení, které opět zatěžuje kapsu občanů, ačkoliv jde o nástroj státu pro 
páchání propagandy. 

 
 
13) Odstoupení od spolupráce s WHO 

 

Viz okruh II. Oddíl 10) 
 

 
14)Ochrana svobody slova na sociálních sítích 

 
Svoboda projevu (též svoboda slova) je svoboda vyjadřovat se bez cenzury a bez 
omezení. Synonymní termín svoboda vyjadřování bývá někdy používán pro indikaci, 
že nejde jen o svobodu projevu, ale také o svobodu informace a myšlenky přijímat, 
vyhledávat a rozšiřovat jakýmkoli způsobem, bez ohledu na použité prostředky. 
Tyto svobody jsou úzce spjaty s konceptem svobody myšlení. V praxi není svoboda 
projevu v žádném státě absolutní a běžně podléhá omezením, například v případě 
„projevu nenávisti“ či „vyhrožování“. 
 
 
České zákony tato pravidla jasně stanovují a není potřeba aby sociální sítě 
suplovaly zákony České republiky svými vlastními pravidly, zvláště, jsou-li tato 
pravidla proti naší legislativě.  
 
 
V rámci českého právního řádu je svoboda projevu (spolu s dalšími svobodami) 
zaručena Článkem 17 Listiny základních práv a svobod. Článek zaručuje svobodu 
projevu a právo na informace, nepřípustnost cenzury, právo vyjadřovat názory 
libovolným způsobem a svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a 
informace bez ohledu na hranice státu. Podle tohoto článku jsou též orgány 
veřejné správy povinny přiměřeně informovat o své činnosti. 
 
 
Listina v tomto článku připouští možnost zákonného omezení svobody projevu a 
práva vyhledávat a šířit informace, jde-li o opatření v demokratické společnosti 
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou 
bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Právo přijímat informace však 
nijak omezit nelze. 
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Mezi právní normy, které provádějí konkrétní omezení svobody projevu a dalších 
souvisejících práv, patří trestní zákon, dnes nahrazený trestním zákoníkem. Mezi 
paragrafy trestního zákoníku omezující svobodu projevu patří např.: 
 
 
§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji 
§ 287 Šíření toxikomanie 
§ 355 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení 
§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a 
svobod 
§ 357 Šíření poplašné zprávy 
§ 191 Šíření pornografie 
§ 184 Pomluva 
§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka 
§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy 
§ 407 Podněcování útočné válce 
§ 364 Podněcování k trestnému činu 
§ 365 Schvalování trestného činu 
Mezi další zákony omezující svobodu projevu patří např.: 
 
 
Zákon o přestupcích (§ 49) 
Tiskový zákon 
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
Autorský zákon 
 
 
Sociální sítě, které hodlají působit v českém kyberprostoru by měli tato pravidla 
dodržovat, protože pravidla sociálních sítích nemají nejen vyšší právní superioritu, 
ale de-facto žádnou. Pravidla sociálních sítí mohou být stanovena, pokud však 
neodporují zákonům České republiky.  
 
 
Výsledkem nerespektování českých zákonů vlastníky sociálních sítí, je bohužel 
cenzura a upírání těch nejdůležitějších občanských svobod jakými je zejména 
svoboda slova! Mnoho našich občanů s tím má své zkušenosti. Cenzura, která je 
provozována na některých sítích dokonce hraničí s porušováním Ženevských 
konvencí o nevměšování se - cizí státní mocí či jinou mocí. 
 
 
Navrhněme proto zvláštní zákon, který by jasně definoval, že provozovatelé 
sociálních sítí musí občanům České republiky zajistit povinně tato občanská práva, 
která jsou nezaměnitelná a která musí být respektována všemi, včetně 
provozovatelů sociálních sítí až již domácích či zahraničních. 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 
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V. Školství a sport  
 
 
Vzdělání musí být v naší zemi prioritou 

 

Zavírání škol musí být jako poslední možnost, jak zabránit přetížení zdravotního 
systému. Plošné zavření škol na dlouhé období, ke kterému došlo, a zničení 
vzdělání celé generace lidí, pokládáme za zločin. Dlouhá izolace dětí měla 
destruktivní vliv na jejich psychický stav a zdraví. Domácí výuka nikdy nemůže 
nahradit výuku prezenční, a to ani na školách, kde neprobíhá praktická výuka. 
Vzdělání v naší zemi musí být na prvním místě, stejně jako zdraví našich lidí. Pokud 
už by bylo nutné školy zavřít, tak jen na nezbytně nutnou dobu a měly by se jako 
první hned zase otvírat, a ne až po fotbalových utkáních, zahrádkách restaurací a 
podobně. Neustále se mluví o tom, že školství je priorita, ale praxe ukazuje, že to 
jsou jen slova a činy se nekonají. Navíc mezi studenty se Covid šíří daleko méně, 
než u dospělé populace a ve školách toto onemocnění šíří více učitelé než samotní 
žáci, protože dětem daleko lépe funguje imunitní systém a ten efektivněji zasáhne 
a dříve zabrání množení viru. To dokládá i velmi nízká míra pozitivních testů mezi 
žáky, kde se ukazuje, že plošné testování žáků ve školách nemá 
z celorepublikového pohledu žádný smysl. 
 
 
Naše školství se dlouhodobě potácí směrem ke snižování nároků na vzdělávání. Tyto 
nároky by však učitelé neměli vidět pouze jako to, že se snažíme žáky vést k 
memorování, tak to není. Požadujme od žáků nějaké penzum znalostí a chtějme po 
nich, aby mysleli v souvislostech a uměli informace vyhledávat, ale nesklouzněme k 
tomu, že je necháme pouze informace vyhledávat bez znalostí souvislostí, 
kritického myšlení. Toto vede, a vím to od učitelů výpočetní techniky, že žáci sice 
umí vyhledat Googlem informace, ale již s nimi neumí pracovat a administrovat je, 
protože práce s textovým editorem a podobnými programy je nebaví, neboť zde je 
potřeba aktivní zapojení, a ne pouze pasivní přístup. 
 
 
Co se týká například inkluze, naše cesta zatím směřuje k tomu, že se celkově opět 
sníží úroveň znalostí, vědomostí a dovedností. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud je 
ve třídě přítomen žák s většími problémy, tak i s pomocí asistentky není schopen 
držet tempo, které by bylo pro třídu optimální a celá třída se posunuje vědomostně 
dolů. Žákovi s problémy se daří držet tempo jen s pomocí asistentky a pokud ho 
necháte bez pomoci, výsledků nedosahuje. Výsledkem tedy je, že třída 
neprosperuje, talentované žáky výuka přestává bavit. Ani pro žáka s problémy toto 
není výhra, on ví, že sám nezvládá a nemůže zažít pocit úspěchu a dobře vykonané 
práce, který by mu speciální škola dopřát mohla.  
 
 
Naše výuka by měla být směsicí tradic a novátorství s důrazem na utváření 
kritického myšlení, ne ale ve smyslu představ různých neziskovek, které propagují 
ten svůj Jeden (jeden) svět, ale ve smyslu utváření vlastních názorů na základě 
poznání a schopnosti informace kritickým myšlením třídit. 
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      1) Zrušení Inkluze 

 

Inkluze, tak jak byla zavedena, tak vede ke snižování kvality výuky ostatních dětí. 
Je nezbytně nutné, aby se vzdělávali společně obdobně rozumově rozvinuté děti, 
kteří mají obdobné schopnosti chápání a lze s nimi pracovat podobným způsobem. I 
bez inkluze jsou rozdíly ve schopnostech dětí velké a s inkluzí se tyto rozdíly v 
rámci jedné skupiny dětí (třídy) ještě zvětšily. Učitel tedy musí vysvětlit, to co 
budou žáci dělat, tak, aby tomu porozuměli úplně všichni a nemůže se pouštět do 
složitějších věcí, protože by tomu někteří nerozuměli, nemělo by to pro ně význam. 
Na druhou stranu, ti, co to pochopí hladce, protože je to pro ně příliš snadné, 
nemohou naplno rozvíjet svůj potenciál a v rozvoji stagnují. Naším úkolem je 
rozvíjet každého žáka v co největší míře a pokud jsou ve třídách příliš velké 
rozdíly, tak je to znemožněno. Není možné poškozovat vzdělání jednoho jedince, 
kvůli někomu jinému. 
 
Něco jiného je, pokud je žák znevýhodněn například špatným zrakem, tělesným 
postižením a podobně, ale rozumové schopnosti má na patřičné úrovni, pak musí 
dostat maximální podporu a jeho znevýhodnění musí být maximálně eliminováno. 
Žáci, kteří jsou na tom, co se chápání a rozumových vlastností týče, musí dostat 
individuálnější podporu a odborníci se jim musí více věnovat. Nic však nebrání 
tomu, aby všichni společně po škole si hráli nebo se účastnili stejných akcí, táborů, 
a tak se socializovali a fungovali jako celek dohromady a vzájemně se respektovali 
a pomáhali. 
 
Pavel Mašek o Inkluzivním vzdělávání: „Inkluzivní vzdělávání je myšlenka, určitá 
idea, která se podle mého soudu nedá zpochybnit. Protože i ve společnosti žijeme 
všichni spolu. Nekoukáte na to, jestli jsem postižený, prostě sem patřím. Vzdělání 
ale bylo postaveno tak, že když se nepřizpůsobíte tomu, co škola požaduje, patříte 
jinam, kde se vám budou věnovat speciálně. Jenže ve stavu, ve kterém je školství 
nelze inkluzi praktikovat. Proč? Jelikož je potom přenesena odpovědnost je na 
učiteli či družináři „V současné situaci mají rodiče postiženého dítěte (a nezáleží 
na tom, jestli má Downův syndrom, autismus, ADHD, či sluchové postižení) právo 
požadovat umístění do školy i školní družiny bez asistenta pedagoga i osobního 
asistenta, když jim ho pedagogicko-psychologická poradna nepřidělí nebo na něj 
škola nedostane peníze od úřadu. To je naše česká inkluze. Inkluze je ušitá horkou 
jehlou a jde spíše o zpomalení vzdělání normálních s nadaných dětí. Je pak jen na 
učiteli či družináři, jak si s tím poradí, zodpovědnost je přehozena na ně,“ dodává 
k naplňování myšlenky inkluze v praxi nejmenovaná družinářka. Učitelka přidává 
svoji zkušenost: „U nás si dítko s poruchou, jejíž projevy komplikují provoz 
družiny, netroufli umístit bez asistenta. Jde o bezpečnost dítěte samotného i 
ostatních. Za pár let bude ze školy a družiny díky inkluzi pouze hlídárna dětí, a to 
nejen kvůli tomu, že tam budou děti se speciálními potřebami,“ prorokuje 
pedagožka. Co je tedy největším problémem inkluzivního vzdělávání u nás? „Podle 
mého soudu u nás není inkluzivní vzdělávání. U nás je pořád integrace. To 
znamená, že se integrují zdravotně postižení, a aby dostali podpůrná opatření, 
musejí mít nějakou diagnózu. Takhle to funguje v praxi. Ale ta idea je, že když se 
žákovi třeba rozvádějí rodiče nebo když třeba musí jít za dva měsíce na nějakou 
operaci, potřebuje trochu jiný režim. Ne úplně jiný režim, ne jiného učitele, jen 
se musí přihlédnout k jeho potřebám. Nemusí mít žádnou diagnózu, je normální a 
časem se zase srovná. A pak se může stát, že je dítě nějak postižené, ale vlastně 
nic moc nepotřebuje, takže není důvod pro něj něco vymýšlet. Nevím, o co se opírá 
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ta hromadnost, kromě nějakých organizačních záležitostí. Nevím, o co se opírá 
fakt, že někomu něco jde, druhému to nejde a oba se učí totéž. Moje představa je, 
že české školství by mělo mnohem více individualizovat. Rozbít více tu hromadnost 
a jednotnost. Řešení zrušení inkluze: Individualizovat školství Zapracovat na 
integraci lepší a jednodušší systém. Podpora státu všem rodičům všech dětí.“ 
 

 
                      2) Podpora sportovních a mimoškolních aktivit mládeže 
 

Finanční podpora pořízení sportovního vybavení: 
Podpora sportu je klíčová pro omezení civilizačních onemocnění, psychickou 
vyrovnanost lidí, socializaci, komunikační schopnosti a dobrý imunitní systém. Za 
dobu Covidu v průměru každý Čech přibral asi 6 kg. Víme, že lidé s obezitou patří 
do rizikové skupiny, co se týče onemocnění Covidu a sport by tedy měl být 
podporován v maximální míře, tím se ale myslí sportování každého člověka, nikoli 
velkých sportovních klubů, kteří na sebe si mohou vydělat sami. Je třeba, aby 
každý člověk byl aktivní a rodiče svým příkladem šli svým dětem a vedli je ke 
sportu, aby sportovali celé rodiny a sportem se bavili. 
Proto je finanční podpora na sportovní vybavení důležitá, ale podílet by se finančně 
měl i každý člověk, jinak by si dané věci nevážil a kupoval by si věci, které by 
nepoužíval a jen by mu někde ležely. Proto by bylo ideální, kdyby do určité sumy 
na každého člověka, například 10 000 Kč, za kterou by si daný člověk koupil 
vybavení nebo vstupy do bazénu, fitcenter atd… polovina proplatila zpátky. Byla by 
to tedy dotace pro každého člověka, kdy by se každému polovina utracené sumy 
vrátila. Byla by to motivace pro lidi začít něco fyzicky dělat, spojovat se a 
seznamovat s podobně smýšlejícími. 
 
Finanční podpora pro lidi, kteří organizují sportovní činnost 
Všude v naší zemi mnoho lidí organizuje nějaké sportovní aktivity pro děti, dospělé 
a dělá to zadarmo. Tyto lidi bychom měli motivovat k takové činnosti a další třeba 
budou přibývat. Bylo by tedy dobré, takovýmto lidem přispět finančně za jejich 
ochotu a obětavost na každou lekci, například 200 Kč na jednu takovou lekci pro 10 
účastníků, ať už se jedná o lekci jógy, běhu, plavání nebo čehokoliv jiného. Pokud 
se domluví deset lidí, mohli by tyto peníze, pokud nemají přímo instruktora, použít 
i na zaplacení vstupu na sportoviště, museli by však fotkou doložit, kdo se účastnil 
a kde, kdy a jak se sportovalo. Investice do sportu obyčejných lidí by se jistě vrátily 
v lepším zdravotním stavu lidí a nižších nákladech na zdravotní péči. 
 
Již nyní můžeme vidět, jak jde dolů náš hokej za poslední dekádu. Hokej už drží 
pár ikon, které ale také odejdou. Můj názor je, že zde již není taková podpora 
mládežnickému sportu, jaká bývala za minulého režimu a nemáme tu širokou 
základnu. Zrovna hokej není levný sport a mohou si ho dovolit děti lépe situovaných 
rodičů, a tudíž se mnoho potenciálních talentů ani neobjeví. 
 
Toto je třeba změnit, ale nejen kvůli našim případným vítězstvím v hokeji, ale 
proto, abychom měli zdravou mládež, abychom je drželi dále od lumpáren, ale i od 
počítačových her a pasivního způsobu života 
 
 
 
                      3) Posílení účinnosti zákonů pro zachování dobrovolnosti lékařských zákroků  
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Viz okruh IV. Oddíl 4) 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 
 
 

VI. Podpora rodin a zvýšení porodnosti  
 
 

1) Podpora státu ve formě bezúročných půjček 100tis pro novomanžele 
 
 
Jistě si starší ročníky, které pamatují předlistopadovou éru socialismu nostalgicky rozpomenou 
na novomanželské státní půjčky. Zdá se, že ne vždy vše, co je staré je špatné. Různých 
dotačních a podpůrných programů na povzbuzení výstavby a rozvoje bydlení, zejména v 
devadesátých letech minulého století, existovalo hned několik. S dospíváním českého realitního 
trhu, vzrůstající ekonomickou úrovní obyvatel, a především klesajícími sazbami hypotečních 
úvěrů došlo k ukončení drtivé většiny těchto programů. 
 
Jedním z mála programů, který se dožil dnešních dnů je tzv. Úvěr 300, spíše známý pod 
pojmem Novomanželská půjčka. Jedná se o nízkoúročený úvěr do výše 300 000 Kč pro mladé 
rodiny, kde alespoň jednomu z členů rodiny ještě nebylo 36 let. Poskytovatelem úvěru je Státní 
fond rozvoje bydlení (SFRB), který při poskytování úvěru postupuje v souladu s Nařízením vlády 
č.616/2004 Sb. Tento typ úvěru je oprávněn SFRB poskytovat od 1. 12. 2004. 
 
Půjčky jsou však většinou nedostupné, banky nejsou ochotny participovat, finanční poradci 
také nemají příliš velký zájem půjčovat státní peníze bez lákavé provize. Většina občanů o 
takových programech nemá ani potuchy. 
 
Naším záměrem je vytvořit bezpodmínečnou půjčku pro mladé novomanžele, což by zatížilo 
státní rozpočet maximálně o 3,8 - 5 miliard Kč ročně, ale z historie víme, že právě tato pobídka 
způsobovala v časech socialismu baby boom. Podmínky by měli být spravedlivé, lehce 
dostupné, avšak zabezpečené proti zneužívání. Půjčky by mohly být např.: poskytovány pouze 
1x za život, do věku 36 let, splatné do 5 let, manželé jsou vzájemní ručitelé (netřeba ručit 
majetkem), půjčka se poskytuje pouze pro mladé novomanželské páry, kde jsou oba občané ČR 
atp. Sekundární efekt bude kapitálová injekce do sektoru služeb spojených se svatbami a s tím 
spojenými službami, což opět podpoří ekonomiku a její růst.  
 
Svateb se konalo kvůli coronaviru nejméně za sto let, říkají statistiky. Nouzový stav a s ním 
spojená omezení se odrazil v rekordně nízkém počtu manželství uzavřených v březnu, uvedl to 
v pátek Česká statistický úřad. Počet obyvatel Česka se za první tři měsíce roku zvýšil 
nepatrně, a to o 425 lidí. Populace tak zůstala na úrovni 10 694 000 lidí. Přírůstek zahraniční 
migrací se meziročně snížil o více než polovinu. 
 
Březnových sňatků v r.2021 bylo podle dostupných údajů méně než 600, což je nejméně za 
jeden měsíc za více než stoletou historii České republiky. Celkem bylo sňatků bylo v průběhu 
prvního čtvrtletí uzavřeno 3 500, což bylo o téměř 600 méně než o rok dříve. 

Během celosvětové pandemie paradoxně lidé umírali méně. Zemřelých bylo 30 tisíc, oproti 
loňskému stejnému období o 200 méně. Méně se narodilo ale i dětí, a to o 700, celkem 26 200 
dětí. Bilance přirozené měny byla tedy záporná a počet zemřelých převýšil počet narozených 
dětí o 3 800. Stručně řečeno vymíráme, a to je špatně.  

Rodina je základ státu a toto tvrzení je jedním ze základních kamenů programového prohlášení 
Občanského hnutí, jak mu určují stanovy. Svateb ubývá i z jednoho jediného prostého důvodu, 
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na svatbu nejsou peníze. Banka vám na svatbu nepůjčí, a přitom svatba je odrazovým můstkem 
pro založení rodiny.  

Podle ČSÚ se za prvních deset měsíců roku 2020 uskutečnilo v Česku 38.000 svateb, tedy asi o 
10.000 méně než v roce předchozím. I kdyby byl počet sňatků v listopadu a prosinci o 
nadprůměrný, úrovně předešlých let už nedosáhne. "Spíše se nabízí přiblížení historickému 
minimu z roku 2013," řekla Štyglerová. Tehdy Češi a Češky uzavřeli 43.500 sňatků.  Pokud 
nechceme, aby český národ vyhynul do 50-70 let a přetrval do dalších věků, musí se zvýšit 
porodnost. A jak lépe zvýšit porodnost, než dopomoci mladým párům ke svatbám a k založení 
rodinného hnízda.  

 

 
2) Státní výstavba „chytrých“ bytů a podpora generačního bydlení 

 
 

 
 

Principem chytrého bydlení je poskytnout domov nejen mladým rodinám ale zajistit 
bydlení pro všechny generace. Chytré bydlení poskytne mladé rodině nejen střechu 
nad hlavou, ale také celoživotní plán pro financování a realizaci vlastního bydlení. 
Jde o státem financovanou a realizovanou výstavbu tzv. "chytrých bytů", které 
umožňují postupně realizovat bydlení dle aktuálních potřeb a dále samofinancování 
tohoto bydlení. Jde o výstavbu jednotných komplexů bytových jednotek o velikosti 
1+0, 2+kk a 3+KK, kdy se rodina stává majitelem bytového komplexu o velikosti tří 
bytových jednotek, z nichž jednu obývá a další dvě pronajímá. Postupem času jak 
se umořuje celková anuita splatné hypotéky a zároveň se zvyšuje potřeby rodiny na 
větší prostor s příchodem nových potomků, rodina vlastnící tento bytový komplex 
se stěhuje do většího z bytů a opět poskytuje k pronájmu předchozí menší byt. Ve 
chvíli kdy se umoří další část anuity hypotéčního plnění, s příchodem dalších 
potomků, rodina může začít využívat největší z bytových jednotek. Všechny bytové 
jednotky jsou neprůchozí a celý bytový komplex musí mít zákonitě společnou 
chodbu pod samostatným uzamčením. Bytová výstavba je vhodnější, je však možné 
za určitých podmínek realizovat i výstavbu menších rodinných domů či řadovek. 
Díky velikosti komplexu je sice počáteční pořizovací cena vyšší, avšak jelikož se 
jedná o generační byldení, je možné a obhajitelné pořízení hypotéky na delší dobu 
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- 30-40 let. Pokud spojíme výstavbu s ekonomicky a ekologicky systémovým řešením 
- zadržování dešťové vody, fotovoltaika, pasivní energeticky úsporné řešení, 
můžeme snížit provozní náklady a tím zvýšit i stabilitu příjmů hypotečních věřitelů.  
 
Nevýhody: vyšší pořizovací cena, vyšší náklady spojené s odvody bance, vyšší RPSN, 
delší splácení hypotéky, potřeba zajištění úvěru 
 
Výhody: vyšší příjmy z nájmů, vyšší jistota příjmů z nájmů (2 byty v pronájmu) a s 
tím spojené krytí hypotečních plateb, větší jistota pro banky při případném 
zabavování nemovitosti v případě neplnění, stát může jakožto developer inkasovat 
z prodeje nemovitostí výnos, výstavba je osvobozena od daňové zátěže, vyšší tlak 
na konkurenční soukromé developery ke snižování cen nemovitostí díky státní 
výstavbě, stát může mnohem efektivněji zajišťovat pozemky a podmínky pro 
výstavbu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových může poskytnout 
mnoho zajímavých lokalit, stát může využít státní pozemky k této výstavbě a 
nemusí ihned nakupovat - možná spolupráce s obcemi na výstavbě. Pronájem dvou 
bytových jednotek může teoreticky pokrýt až celou výši hypoteční splátky za 
všechny tři bytové jednotky, v závislosti na lokalitě. 
 

 
3) Ústavní zakotvení pojmu matka – žena, otec – muž 

 
 

V době, kdy sílí snahy znevážit tradiční rodinu a přirozené modely fungování lidské 
společnosti, vnímáme potřebu podpořit tradiční, funkční a jedinou přirozenou 
možnost a zakotvit do právního řádu ČR, že MATKA je ženského pohlaví a OTEC je 
mužského pohlaví. 
 
Vnímáme jako velmi nepřirozené a nebezpečné, že jsou lidé manipulování jinými 
směry, ustanovují se zcela proti přírodě mnohá jiná pohlaví (byť reálně nemohou 
existovat, byrokratický aparát a psychologické ovlivňování lidí zavádí mnohé 
nepřirozenosti do běžného života).  
 
Nikomu tímto nebereme jeho svobodnou volbu se cítit člověkem - ženou či mužem 
či se cítit třeba jakýmkoli jiným tvorem s jiným pohlavím, ale cítíme potřebu 
ochránit život v jeho přirozené podobě a tedy budeme usilovat o zakotvení této 
definice, že MATKA je žena a OTEC je muž, přímo do Ústavy ČR.  
Jedinečnost žen a jedinečnost mužů a vzájemné doplňování obou, ať již v životních 
rolích, energiích nebo fyzických možnostech je to, čeho bychom si měli vážit. 
Pokud ženy nebudou popírat své ženství a muži své mužství, pokud se budeme 
vzájemně doplňovat a respektovat, můžeme vytvořit mnohem silnější společnost a 
zdravé, přirozené vzorce pro naše děti, které budou v příštích letech již pomáhat 
tuto zem spravovat.  
 
Destrukce přirozených modelů může vést k destabilizaci celé společnosti a celého 
lidského společenství.  
 
Tento bod nezasahuje do žádných dalších ústavních práv a svobod, pouze posiluje a 
deklaruje skutečnost.  
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Tato deklarace je v našich očích v současné době stěžejní pro zachování 
přirozeného vývoje společnosti. 
 

 

 
                4) Ochrana samoživitelů, sanování alimentů ze strany státu a jejich vymáhání 
státem 
 
Název programového bodu sám o sobě poskytuje dostatečnou informaci o záměru, který 
chceme prosadit, tedy neobsahuje v současné době podrobnější rozpracování – to bude 
předmětem dalších jednání, zejména Kulatých stolů OH. 
 
Snad jen dodáme, že někteří samoživitelé se ocitají v ekonomické pasti, kdy od partnera 
nepřicházejí příspěvky. Neplacení alimentů je sice trestné, ale často i tak nevymahatelné. 
Samoživitelé se tak dostávají do situace, že někdy až celé roky čekají na příspěvky na výživu 
dítěte. Stát by měl v takové situaci pomocí úřadů činných v sociálním zabezpečení jednat a 
sanovat platby alimentů, zatímco povede trestní stíhání s neplátcem. 
 
 

 
5) Zrušení daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 

 
Viz okruh I. Oddíl 1) 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 
 
 

VII. Obnovení potravinové soběstačnosti 
 
 

Úvod 

 

Zemědělství je vlastně v původním slova smyslu kultura. Z tohoto kořene vyrostl i 
aktuální pojem perma-kultura. Kultura je to nejcennější, co máme. Kultura se 
zaměňuje za zábavu, tedy něco zbytného a v masovém měřítku doopravdy úplně 
zbytečného. Samotné zemědělství se záměrně a řízeně zredukovalo na produkci 
surovin pro výrobu pohonných hmot (když už na poli nestojí solární panely, ale 
roste řepka), paliva pro bioplynové stanice (místo toho, aby zpracovávaly odpad), a 
z chovu hospodářských zvířat se postupnou industrializací, bezcitnou ke všemu 
živému, stala tovární výroba. Jako výsledek takovéto „kultury“ – která je spíše 
obžalobou lidské společnosti – dostáváme v marketingově dokonalých obalech 
vysoce zpracované potraviny bez výživové hodnoty, zato plné chemie. Po všech 
stránkách zdraví lidé by totiž vzájemně propojeným korporacím neumožňovali 
neustálý ekonomický růst a kontrolu nad řízením společnosti. V zemi, kde má 
zemědělství včetně lesnictví podíl na HDP údajně 2 %, si lidé zjevně přestali vážit 
opravdových hodnot. Pojďme zemědělcům pomoci získat zpět prestiž, která jim 
náleží, a ocenit jejich poctivou a smysluplnou práci. Bohatě nám to vrátí v podobě 
zdravých potravin, rekultivované krajiny a prosperity regionů. 
 
Podporou domácí produkce a nákupem lokálních produktů tvoříme bohatství 
naší země, a hlasujeme o jejím dalším směřování 
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K tomu, abychom byli světoví, nemusíme my ani zboží objíždět celý svět. Na 
tuzemském trhu se můžeme těšit z bohaté nabídky domácích i zahraničních 
výrobců. Výrobky z celého světa, srovnatelné s těmi českými, k nám však často 
musí zbytečně putovat tisíce kilometrů a někdy celé měsíce, než se dostanou k nám 
spotřebitelům. Kromě ekologické zátěže tak nakupujeme ohromné množství vysoce 
zpracovaných potravin, chemicky a radiově ošetřených prvopotravin, nebo toho 
nejlevnějšího zboží nejnižší kvality.  
My občané, to máme možnost změnit i jako spotřebitelé tak, že budeme nakupovat 
vědomě. Stačí dávat přednost místním potravinám a českým produktům obecně, 
zamyslet se, jakou vzdálenost k nám zboží musí urazit, jak se doprava promítne do 
ceny a jakou ekologickou zátěž představuje, jakou dobu trvá, než se čerstvá 
potravina dostane na náš stůl, a jaká část utržených peněz zůstává v České 
republice na její další rozvoj, na vzdělávání, zdravotnickou péči a nakonec na naše 
důchody. 
 
Podle New Economics Foundation jakýkoliv nákup lokálního produktu přinese 
domácí ekonomice dvojnásobek 
 
Cílem korporací je maximálně snížit výrobní náklady a maximalizovat zisk. 
Zákazníkům to sice může přinést nižší pořizovací cenu, úspora je však zpravidla na 
úkor čerstvosti, výživové hodnoty potravin a našeho zdraví. Ušetřené peníze tak v 
budoucnu nevystačí ani na odstranění škod, které se často projeví až po delší době.  
5 důvodů, proč dávat přednost českým potravinám  
1. Jedině regionální potraviny lze pořídit čerstvé a zralé tak akorát. Nemusí 
překonávat několikatisícové vzdálenosti a putovat i několik měsíců, než se dostanou 
na stůl spotřebitele. Obejdou se tak bez konzervantů a dalších nežádoucích 
přidaných látek. 
 
 
2. Produkce českých potravin podléhá přísným normám, které dovezené potraviny 
mnohdy nemusí splňovat. 
 
 
3. Dovoz potravin ze vzdálených zemí extrémně zatěžuje životní prostředí. Jen 
kamiony, které zajišťují dovoz uvnitř Evropy, spotřebují na dopravu každého 
jednotlivého druhu zboží palivo odpovídající tisícům tun uhlí ročně.  
 
4. Produkce regionálních potravin udržuje zaměstnanost a přináší práci, která má 
smysl. 
 
 
5. Pěstování zemědělských plodin kultivuje půdu a vytváří krásu tradiční české 
krajiny.  
Údaje o dovážených potravinách jsou odstrašující. Několik málo příkladů: 
 
 
- Dovážené salátové listy jsou dezinfikované ve vodě, která obsahuje 20krát více 
chloru než průměrný bazén.  
- Většina dovážených rajčat pochází ze Španělska. Už tam – před cestou kamionem 
do centrálních skladů, kdy jsou rajčata ještě zelená – se plody zachladí na přibližně 
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6 °C a pak se skladují i několik týdnů. Někdy se navíc ošetří gama zářením, aby se 
nekazily. 
- K dosažení stejné intenzity chutě česneku z Českomoravské vysočiny je třeba 
dvojnásobného množství česneku z Číny, potom co rok putoval lodí a kamionem. 
Podobné je to třeba s rajčaty z Mělnicka, jablky z podhůří Krkonoš, nebo mrkví z 
Polné. 
 
 
- Ledový salát na cestě k českému spotřebiteli urazí až 1.640 km, hovězí na guláš 
2.435 km, nudlová polévka 9.000 km, rozinky 12.877 km a lesní med (směs medů z 
Jižní Ameriky, Číny a Česka) dokonce 21.346 km. 
 
 
Zhruba 1/5 veškeré energie (podle údajů Spojeného království) se spotřebuje ve 
světě na zásobování potravinami. Snížení nákladů na energii a dopravu jsou tedy na 
snadě, pokud se nám podaří zamezit zbytečnému putování potravin pomocí 
aktualizovaných kvót a pomocí budování potravinové soběstačnosti. Ve výsledku 
tím podpoříme také ekologii. 
 
 
Změna způsobu dotování našich zemědělců 

 

Všichni v naší zemi jsme svědky toho, že se dotace zneužívají, dělají se jenom pro efekt a 

mnohdy nevedou k tomu, aby se vyprodukovaly kvalitní potraviny a dostaly se 

k obyvatelům naší země. Takových příkladů jsou stovky. Například na obrovské pole se 

nasází jabloně v nesmyslně velkých rozestupech, aby se osázela levně velká plocha a na 

plochu se dostanou dotace. To, že tam nikdo nesklidil jediné jablko už nikoho nezajímá, 

nebo to, že se o stromy nikdo nestaral. Po pár letech, až skončila doba udržitelnosti, se 

vše zase zrušilo. A takových příkladů je spousta.  

 

My potřebujeme dostat kvalitní potraviny k lidem naší země, teprve pak mohou mít 

pozitivní vliv na naše zdraví. Proto bychom měli změnit způsob dotování tak, že peníze 

budeme vyplácet za prodané potraviny vypěstované u nás a prodané našim lidem. 

Například, pokud sadař prodá u nás ovoce za 100 000, tak bychom tomuto pěstiteli měli 

poskytnout dotaci dalších 50 000, aby mohl rozšířit svoje působení v naší zemi a časem 

jsme tak pokryli naši spotřebu výhradně z produktů pěstovaných u nás. Výška dotací by se 

měla odvíjet od složitosti pěstování dané plodiny, způsobu sklízení atd… Tento způsob 

dotací povede ke snížení ceny pro koncového zákazníku, protože pěstitel bude moci 

počítat s dotací a může prodávat za nižší cenu a stát se tak konkurenceschopnější. Lidé 

budou mít základní potraviny levnější a kvalitní plodiny si budou moci dovolit i chudší lidé, 

kteří nemohou do potravin tolik investovat a může se jim tak zlepšit i jejich zdraví a snížit 

podvýživa, co se vitamínů a dalších látek týká. 

 

Tímto způsobem by se měla zvýšit podpora včelařství, kdy by se k hodnotě prodaného 

medu včelaři přidávala dotace a včelařství by se tak mohlo lidem i vyplatit. Dnes to lidé 

dělají spíše ze svého zájmu a vlastní iniciativy a práce se jim nikdy nezaplatí. To, že lidé 

budou více sladit medem a ne sacharózou – cukrem z cukrové řepy nebo třtiny, zase bude 
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mít pozitivní vliv na jejich zdraví, protože med kromě cukrů obsahuje i hromadu dalších 

tělu prospěšných látek. 

 

Tímto způsobem by se mohl podporovat i chov zvířat v přirozenějších podmínkách a s lepší 

kvalitou života zvířat, protože by se dotovalo jen maso, které by bylo ze zvířat chovaných 

lidským způsobem. Měli bychom se vrátit od výroby masa k chovu zvířat. Například by se 

nedotovaly vejce od slepic z klecových chovů nebo kuřata chovaná v uzavřených halách 

v otřesných podmínkách. 

 

 

Jasné značení potravin vypěstované v naší zemi 

 

U každé potraviny, prodávané v obchodě, by měla být vedle ceny barevná vlaječka 

označující zemi, ve které se daná potravina vyrobila. Lidé si musí uvědomit, že pokud 

chceme podporovat naše zemědělství, tak musí každý přiložit ruku k dílu. Pokud je někde 

na obalu výrobku uvedená země původu malým písmem, většina lidí to hledat nebude, je 

tedy potřeba, aby země původu, kde potraviny vyrostla (tzv. prvovýrobce, nikoliv, kde se 

potravina jen zabalila a podobně) byla jasně a na první pohled viditelná a vedle ceny je to 

ideální. Každý to na první pohled uvidí a u srovnatelných výrobků může sáhnout pro naši 

plodinu. Pro naše supermarkety jistě nebude problém natisknout cenovky s vlaječkami. 

 

Progresivní dotování zemědělců na obhospodařovanou plochu 

 

Dnes se zemědělci dotují stejnou částkou na hektar (5 – 6 tisíc), ať se jedná o malého 

zemědělce, nebo velkého. Velký zemědělec má mnoho výhod, kupuje hnojiva, postřiky a 

vše ve velkém, může si dojednat výhodnou cenu, může se snadněji dostat k dotacím, může 

efektivněji využívat své stroje a využít jeden stroj na větší ploše. Malý zemědělec použije 

stejný stroj na daleko menší ploše, ale pořídit si ho musí stejně. Proto by se tyto plošné 

dotace měly zvýšit pro malé zemědělce a naopak snížit pro ty, co hospodaří na ploše velké. 

Chceme tímto zvýhodnit ty malé, aby byly více konkurenceschopné a mohli konkurovat těm 

velkým a vzniklo v naší zemi více drobnějších farmářů, kteří budou dodávat své produkty 

na místní trh. 

 
 

1) Zajištění potravinové soběstačnosti země 
 

Je třeba si uvědomit, že Evropská unie není nic jiného než další Sovětský svaz. 
Propletenec států řízených bez ohledu na odlišné podmínky direktivními příkazy z 
jednoho centra. Vyznačuje se také masivním přerozdělováním peněz, přebujelým 
aparátem, potlačováním kritiky a občanských svobod. Tak jako zanikl Sovětský 
svaz, tak se rozpadne i Evropská unie! Až Vám někdo bude vykládat o tom, jak nás 
EU dotuje připomeňme si toto. Od 2010 až 2016 odešlo z ČR Dva tisíce dvě stě 
padesát dva miliard Kč, z euro dotací se nám vrátilo pouze pět set šedesát tři 
miliard Kč. [údaj z Eurostatu]. 
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Potravinová soběstačnost, pro každou společnost, zemi, nebo stát jedna z 
podmínek vysoké životní úrovně! Československo bylo od Svého vzniku potravinově 
soběstačné, některé druhy potravin byly naším výhodným a žádaným vývozním 
artiklem. Po 2 světové válce bylo období kdy jsme o tuto výhodu přišli, ale v 80 
letech minulého století jsme opět byli schopni vyprodukovat tolik potravin, kolik 
naše obyvatelstvo spotřebovalo. 
 
Po roce 1989 kdy se střídali vlády vedené ODS a Sociální demokracií, naše 
soběstačnost v potravinářství, stejně jako v řadě dalších odvětví začala upadat. 
Přísné Československé normy se začali změkčovat a po našem vstupu do EU jsme se 
stali odbytištěm pro potraviny mnohem nižší kvality prodávanými za přemrštěné 
ceny, nabyté Éčky, různými náhražkami, konzervanty a dochucovadly. 
 
Zamysleme se, jak je možné, že jablka, po několikaset kilometrů dlouhé trase 
vypadají jako čerstvě utržená, prostředky, kterými jsou takto ošetřeny jistě nejsou 
zdraví prospěšné! A to je jen jeden případ z mnoha! Nesmí se opakovat situace, kdy 
naši zemědělci zaorávají svou zeleninu, protože obchodní řetězce a velkoobchody 
podporují zahraniční dovozce Není možné v době nadúrody pálit obilí a v případě 
nižší úrody připustit bezuzdné zvyšování cen.  
 
Jsme schopni si vyprodukovat v dostatečné míře zdrcující většinu potravin, bez 
nutnosti dopravy přes půlku Evropy! Výjimkou jsou tropické plodiny, rýže, mořské 
ryby a plody moře. Dovozem ostatních potravin nahrazujeme naši kvalitní produkci 
zbožím, které by se producenti ve vlastních zemích mnohdy neodvážili nabídnout. 
 
Sběratelé dotací z Evropské unie se nás budou snažit přesvědčit, že současná 
situace je pro nás výhodná, opak je pravdou. Vážení, zamysleli jste se někdy proč 
je nesoběstačnost, respektive závislost na dovozu potravin ze zahraničí nebezpečná 
a proč je nevýhodná?! Nebezpečná je proto, že v případě nedostatku základních 
potravin způsobených jakýmkoliv vlivem /neúroda, přírodní katastrofa, a další/ 
uspokojí producenti především vnitřní trh vlastních zemí! Nebude-li přebytek 
potom potraviny nevyvezou a v zemích závislých na dovozu bude nedostatek jídla a 
populace vyhladoví se všemi důsledky. 
 
Nevýhodnost potravinové nesoběstačnosti vidíme při každém nákupu. Nenechme se 
obalamutit cenami, za které nakupujeme nejsou vytvořeny trhem! Řetězce si je 
stanoví sami. Jsme nuceni vyvážet vlastní životní úroveň! Dotujeme každým 
nákupem zemědělce v původních zemích EU! Musíme co nejdříve ukončit zneužívání 
zemědělské půdy na pěstování řepky /která je skutečným prokletím Českého 
zemědělství/, nejen, že zabírá místo jiným plodinám, ale škodí také lesní zvěři i 
včelstvům a vrátit se k osvědčeným plodinám bramborám, obilí a zelenině a dalším. 
Není to jen záležitost k diskuzi, je to životní nutnost. Není na tom nic těžkého, ani 
složitého naše půda a zemědělské zázemí nás bohatě uživí. 
 
Současný stav zapříčiňuje mimořádné hospodářské škody a porušuje právo občanů na 
kvalitní a nezávadné potraviny. 
 
Cílem navrhovaných opatření je snížení nákladů na potraviny pro české domácnosti, 
zdravější a kvalitnější potraviny pro občany ČR. Další výhodou bude vytvoření nových, lépe 
placených pracovních míst v zemědělství a potravinářství. 
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Navrhujeme tyto změny a úkony: 
 

1) Veškeré zákony, normy, nařízení a pokyny České republiky by měli být opět 
nadřazeny normám Evropské unie, tak jak je tomu u suverénních států. EU zavádí 
horší normy než za socialismu, kazí trh a konkurenceschopnost, dotacemi rozvrací 
přirozený trh, ničí zemědělce. Jediná cesta, jak opět dosáhnout tohoto rozumného 
stavu a s tím související rovnováhy, je vystoupení z EU a vstoupení do EHS. 
2) Na celém území České republiky bychom měli razantně omezit pěstování řepky a 
technických plodin. Většina zemědělské půdy by měla být určena především pro 
pěstování plodin pro potravinářské účely a plodin pro krmné účely.  
3) Každoročně stanovovat kvóty na import potravin, jejichž kvót maximální 
spotřeby bylo dosaženo. Stručně řečeno, proč dodávat jablka z Jižní Ameriky na 
tuzemský trh, když máme tuzemských jablek v daném roce přebytek? Zaprvé tím 
ničíme trh, zemědělce a v čem je jihoamerické jablko jiné než to české? Takové 
potraviny často putují přes půl planety zcela zbytečně a jeho dovoz likviduje naše 
zemědělce, kazí ceny, zbytečně konkuruje čerstvým tuzemským potravinám, 
kterých je u nás dostatek. 
4) Na tržnicích prodej přednostně ovoce a zeleniny bez jakýchkoliv poplatků za tyto 
produkty ve všech obcích České republiky. Podporovat farmářské trhy celostátně. 
Pro obce nad 500 obyvatel povinnost stanovit tržní místo pro prodej ovoce a 
zeleniny. 
5) Odpuštění daní zemědělcům pěstujícím pouze plodiny pro potravinářské a krmné 
účely a chovatelům zvířat a drůbeže na maso, vejce a mléko za roky 2021 a 2025.  
6) Okamžitý zákaz porážky jatečných zvířat bez předchozího omráčení. Zavedení 
přísných trestů. Zde je i přímá souvislost s bodem IX./1).  
7) Pitná voda na celém území ČR by neměla překračovat 40 Kč za metr krychlový 
pro cílového zákazníka. Změna zákona by měla znít tak, aby v České republice vodu 
a její zdroje nesměl vlastnit zahraniční subjekt. V ideálním případě by se měly 
vodní zdroje komplet znárodnit, protože voda je strategická surovina a je naprosto 
proti logice ,aby jakákoliv společnost měla bohatnout na nerostném bohatství - 
majetku ČR tj. majetku občanů. Prodej vody považujeme za zločin. Pokud by 
chtěla jakákoliv korporace využívat vodní zdroje vč. pramenů, měli by platit za 
odběr tyto korporace a nikoliv občané. Občané by měli mít v ideálním případě 
státem garantovaný bezplatný přístup k této strategické surovině, či přístup k této 
surovině za minimální náklad, stanovovaný pouze pro účely omezení zbytečného 
plýtvání. Toto je samozřejmě na další velikou a hlubší diskusi. 
8) Stanovit v prodejnách potravin s plochou nad 100 m2 povinnost marže na 
potraviny, maximálně 20%. Je to nutné pro stanovování "dobrých" spotřebitelských 
cen, protože nejvíce cenu navyšují samozřejmě řetězce, čímž trpí nejen cíloví 
zákazníci, ale především zemědělci, které pak musí stát a EU dotovat, aby to celé 
fungovalo, a přitom i část peněz z dotací takto pobírá řetězec a nikoliv zemědělec. 
9) Postupné navyšování státních potravinových rezerv v období 2021 až 2025, 
zajistit rezervy tak, aby z těchto bylo možné zajistit obživu obyvatelstva ČR 
minimálně na 1 rok v případě výjimečných situací. Nevyužité přebytky potravin 
musí být před spotřebou využity na potravinovou pomoc chudým, případně na 
zahraniční pomoc. Mělo by se jednat především o základní potraviny. 
10) Je nutné také zrušit veškeré sankce vůči cizím státům a při obchodování se řídit 
ekonomickým hlediskem a stanovováním aktuálních kvót pro dovoz potravin (viz 
bod.3) 
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2) Prosazení zákazu prodeje půdy cizincům 
 

V roce 2010 vláda schválila novelu devizového zákona, která umožnuje prodej 
zemědělské půdy cizincům. Zákaz prodeje si Česko vyjednalo jako výjimku při 
vstupu do Evropské unie, výjimka ale skončí v květnu příštího roku. Do té doby sice 
cizinci zemědělskou půdu kupovat nesměli, desítky tisíc hektarů už ale vlastnili 
zahraniční právnické osoby, které měli v ČR sídlo. 
 
Při vstupu do unie si Česko vyjednalo kromě sedmileté výjimky na prodej 
zemědělské půdy i pětiletou výjimku na prodej nemovitostí určených k bydlení 
cizincům. V případě bydlení se už ovšem ustanovení devizového zákona nevyužilo, 
protože v tomto případě je smlouva o přistoupení k EU nadřazenou právní normou. 
 
Zdroj: web asz.cz  
Informace z roku 2011, kdy se změna realizovala například můžete číst také zde: 
https://www.denik.cz/ekonomika/vlastnici-pudy-se-obavaji-jejiho20110510.html 
 
 
Návrh OH:  
Chceme zajistit legislativní ochranu půdy na území České republiky tak, aby nadále 
nemohla být rozprodávána! Půda je nejcennější zdroj pro život. S půdou souvisí 
hospodaření s vodou, péče o krajinu, život lidí i fauny a flóry, potravinová 
soběstačnost ČR, možnosti pro bydlení občanů ČR i veškerých dalších aspektů 
života. 
 
 
Chceme, aby prodej cizincům, občanům jiných zemí a právnickým osobám se 
sídlem mimo ČR a/či vlastníky s občanstvím jiným, než ČR nebyl možný! 
 
 
Tento stav platil v podstatě přes vstupem do EU. 
 
 
Pokud chceme zajistit blahobyt občanů ČR, potravinovou soběstačnost a zdravou 
krajinu a řádnou péči o přírodní zdroje, není možné nadále rozprodávat půdu a 
přírodní a nerostné zdroje na území ČR do rukou jiných než českých občanů a 
českých subjektů. 
 
 
Vlastnictvím půdy je mimo jiné vymezena česká státnost! 
Chceme-li být suverénním a maximálně soběstačným státem, je třeba uchovat v 
nejvyšší možné míře vlastnictví půdy občanům ČR! 
 
 
Tento bod souvisí s programovým bodem odchodu z EU a jeho realizace bude 
legislativně možná s uskutečněním tohoto kroku.  
 
 

3) Podpora ekologicky udržitelného hospodářství a aquaponie 
 

AQUAPONIE JE BUDOUCNOST PĚSTOVÁNÍ POTRAVIN  

https://www.denik.cz/ekonomika/vlastnici-pudy-se-obavaji-jejiho20110510.html
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Není to přehnané tvrzení. Všichni vidíme, jak se postupně zhoršují podmínky pro 
pěstování potravin v tradičním zemědělství. Ubývá zdravé půdy, její 
obhospodařování je příliš drahé a musí být kompenzováno obrovskými státními 
dotacemi. Aquaponie je hrdou alternativou k tradičnímu zemědělství a má ambici 
stát mu za pár let rovnocenně po boku.  
 
PROČ AQUAPONIE? Aquaponie je nový technologický systém, který spojuje chov ryb 
s pěstováním zeleniny. Ryby poskytují hnojivo rostlinám a rostliny čistí vodu rybám. 
Nepoužívají se žádná umělá hnojiva ani jiná agrochemie. Systém šetří až 95 % vody 
oproti jiným způsobům pěstování. Produkce je zcela nezávislá na počasí a klimatu, 
navíc je celoroční. Produkty jsou velmi zdravé, nutričně hodnotné a výnosy jsou 
nesrovnatelné s konvenčním zemědělstvím. 
 

AQUAPONICKÝ CYKLUS 
Jedná se o uzavřený kontrolovaný cyklus s umělým osvětlením, cirkulací vzduchu a 
vodním okruhem s filtrací. 
 
Více o AQUAPONII zde  
 

 
4) Podpora malých zemědělců 

 

Mezi lety 2005 až 2016 se podle dat zmíněného britského deníku v EU snížil počet 
farem zabývajících se živočišnou výrobou o 3,4 milionu na 5,6 milionu. Celkový 
počet agrárních podniků klesl ze 14,5 na 10,3 milionu. Počet chovaných zvířat na 
jednoho zemědělce přitom v tomto období výrazně vzrostl. V případě prasat 
dokonce o 84 procent. 
 
„Důvodem, proč jsme ztratili čtyři miliony farem, byla chyba ve společné 
zemědělské politice. Podpora byla příliš zaměřena na průmyslové zemědělství a 
nedostatečně na malé a střední farmy,“ připustil eurokomisař pro zemědělství 
Janusz Wojciechowski. „Jsme v situaci, kdy osmdesát procent podpory jde dvaceti 
procentům příjemců,“ kritizoval nedávno současné rozložení přímých plateb i 
místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. 
 
Společná zemědělská politika spolyká zhruba třetinu unijního rozpočtu a její 
reformy bývají kritizovány jako promarněné příležitosti. V současnosti v 
sedmadvacítce panuje shoda nejen na větší podpoře malých zemědělců. Cílem 
připravovaných změn je také odklon od intenzivního zemědělství s velkým užíváním 
pesticidů směrem k ekologičtějšímu hospodaření a agrárním postupům schopným 
čelit klimatickým změnám. 
 
Jenže v případě konkrétních nástrojů se hledá konsenzus těžko. Jedním z velkých 
témat je zastropování dotací pro velké agrární koncerny. Původně měly podle 
představ Evropské komise dosahovat maximálně sta tisíc eur ročně na jeden 
podnik. Současný vývoj však spěje spíše k dobrovolnosti stropů. 
 
Jasno není ani ohledně dalších problematických bodů, například o definici aktivních 
farmářů a omezení používání pesticidů. Obecně se očekává, že ústupky komise 
budou patrně vyváženy přísností jinde. O konečné podobě reformy nyní jednají 

https://www.futurefarming.cz/
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zástupci komise, Evropského parlamentu a členských států, dořešena by měla být 
nejpozději do konce června. 
 
Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Popis opatření: 
Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního 
podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory 
investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu. 
Žadatel: 

 Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého 
podniku 

 Žadatelem může být fyzická osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování 
Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 40 
let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených 
podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé 

 V případě právnické osoby musí být tato řízena mladým začínajícím 
zemědělcem, který dosáhl ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 
18 let a zároveň k témuž dni nedosáhl věku 40 let, dosáhl minimální 
zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, 
poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí 
se na základním kapitálu z více než 50 % 

 
Způsobilé výdaje: 
A) Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora 
se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), kterými jsou: 

 Výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských 
zařízení 

 Pořízení technologií pro živočišnou výrobu 
 Výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné 

produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování 
 Výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva 

pro přímou spotřebu v podniku 
B) Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu, kterými 
jsou: 

 Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování produktů rostlinné 
produkce (způsobilé nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně 
technologií 

 Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně 
protikroupových systémů (v rámci ovocných sadů, chmelnic a těch 
vinic, které nejsou zahrnuty do programu restrukturalizace a přeměny 
vinic podle Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších 
podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem) 

 Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně 
souvisejících technologií 

 Výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, 
stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, 
pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a 
sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií 

 Založení porostů trvalých kultur (vč. výsadby ovocných sadů a 
chmelnic) 
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C) Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 
(způsobilé není pořízení traktorů) 
D) Investice spojené s úpravou a zpracováním vlastní produkce zemědělské výroby 
včetně staveb na jejich skladování 
E) Investice do nákupu zemědělských nemovitostí 
F) Nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků nebo 
koní) 
G) Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku 
H) Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v 
podniku 
 
Dotace: 

 Maximálně do 45 tis. EUR ve dvou splátkách 
 První splátka činí maximálně 50 % předpokládané dotace a je 

vyplacena po schválení podnikatelského záměru. Vyplacení druhé 
splátky je podmíněno řádným prováděním podnikatelského plánu a 
bude tedy vyplaceno po pořízení plánovaných investic odpovídajících 
výši dotace či zahrnutých do výběrových kritérií 

  
Preferovány budou projekty: 

 Jejichž součástí je realizace investic v hodnotě přesahující výši 
poskytnuté dotace 

 Jejichž realizací nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního 
fondu 

 Jejichž realizací dojde k navýšení zatížení půdy dobytčími jednotkami 
 Při jejichž realizaci dojde ke zpracování zemědělských produktů 
 V hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze 

usnesení vlády 
odkaz na sprostředkovatele dotací: https://www.chytre-dotace.com/ 
 
 

5) Program zdravé a pestré krajiny – remízky, ochrana půdy a přírodních 
rezervací 

 
Co by obnášelo uzdravit krajinu, vrátit do ní život? 
 
- Fragmentarizace české krajiny, zmenšení územních celků, zmenšit plochy velkých 
ploch polí a lánů. Vrátit do krajiny meze, remízky, solitérní stromy, aleje. Krajina 
potřebuje i nové lesy. Stát by měl vytvořit nástroje, které by měly za cíl komplexní 
nápravu krajiny a obnovu jejích funkcí, nejen tu půdoochrannou, ale i vodu 
zadržující, přírodu podporující. Protože tím dostaneme zdravou krajinu. A to 
povede ke zdravým potravinám, čisté pitné vodě a zdravějším lidem. 
 
Přísně vzato ze zjištění spolku vyplývá, že je třeba opustit praktiky průmyslového 
zemědělství. Odměnou by byl návrat až milionů druhů mikroorganismů v půdě, 
jehož výsledkem bude 7,5 tuny žížal na 1 hektar. Objektivní realitu o 
neudržitelnosti průmyslového zemědělství dle slov předsedy a hydrologa Jiřího 
Malíka už nelze ani přehlížet, ani tolerovat, natož podporovat. Je to pochod vstříc 
poušti a mrtvé krajině bez života. Rakousko jasně ukazuje, že tudy vede cesta. 
 
Zdroj web asz.cz 
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- http://zitkrajinou.cz/puda/spotrebitele-mohou-zmenit-zemedelstvi/ 
- Jakub Hruška: „Zemědělství na tom není tak špatně, špatně je na tom 
zemědělská krajina. Agrokombinátní způsob hospodaření ničí půdu. Máme vysokou 
chemizaci a malé druhové bohatství, což je dlouhodobě neudržitelná cesta. Měl by 
se změnit přístup státu. Jak se nastaví národní rozdělování dotací, takové bude 
zemědělství. Dotace by měly jít na podporu malého ekologického zemědělství.“ 
„Hlavně ovšem musíte tlačit na politiky, aby se hospodaření změnilo.“ 
 
Důležité související informace lze nalézt například na asz.cz, zitkrajinou.cz 
Krajina České republiky se skládá z mozaiky přírodních stanovišť, která přispívá k 
přírodní rozmanitosti (biodiverzitě). Využívání krajiny nelze ponechat čistě na 
libovůli uživatelů prosazujících své finanční zájmy na úkor budoucích generací. 
Chybí nám nebo nedostatečně využíváme politické nástroje pro ochranu, správu a 
plánování krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajině. Říkáme, že nastal výprodej 
krajiny pro jednostranné zájmy velkopodnikatelů. S nejasně danými podmínkami 
využívání a prodeje půdy stěží zamezíme plošnému záboru půd. V zemědělství 
převládá velkoplošné hospodaření s přemírou chemických látek a absencí 
organického hnojení. To má za následek uniformní krajinu s ochuzenou 
biodiverzitou a erozí půdy. Také systém zemědělských dotací zaměřený na produkci 
nezohledňuje nežádoucí účinky na zemědělskou půdu a krajinu. Se správou krajiny 
to vypadá, jakoby pravá ruka nevěděla, co dělá levá. Chybí zde návaznosti výsledků 
výzkumu na koordinované politické rozhodování ve věci využívání krajiny. (zdroj 
web nasekrajina.eu) 
 
V současnosti se v Česku využívají biopaliva první generace, pro které se zde 
pěstuje řepka, kukuřice a cukrová řepa. Řadí se sem také palmový či sójový olej. 
Biopalivům první generace je vytýkáno, že plodiny pro jejich výrobu zabírají 
zemědělskou půdu a škodí životnímu prostředí. Třeba řepka vyžaduje chemické 
postřiky, které mají negativní dopady na přírodu i živočichy. Řepka, r. 2019 - 30 
procent vyprodukované řepky se využije do pohonných hmot. 15 procent výměry 
orné půdy v Česku zabírá řepka. 
(zdroj: 
https://infografiky.ihned.cz/biopaliva/r~8bf62a505abd11e998d70cc47ab5f122/) 
 
Nevhodné hospodaření má také za následek úbytek ptáků v zemědělské krajině, ale 
také hmyzu a dalších druhů živočichů. Pokles biodiverzity s celkovou intenzitou 
zemědělství. Na snižování počtu ptáků se podílí velké zemědělské stroje, před 
kterými zvířata nestačí utéci, zvyšování výnosů za používání hnojiv a pesticidů, 
rozorávání luk, ztráta krajinných prvků a také odvodňování. 
 
Nevhodné hospodaření má za následek erozi půdy, degradaci kvality půdy, 
zhutňování, následně krajina nezadržuje přirozeně vodu v krajině, přichází sucha i 
záplavy při větších deštích. 
 
 
Návrh OH:  
 
- Podpora malých zemědělců a zemědělců ekologicky hospodařících, udržitelně 
hospodařících a hospodařících na menších plochách - v zásadě by postačilo přestat 
zvýhodňovat velkopodnikatele, neekologicky neudržitelně hospodařící (na 
neekologické hospodaření neposkytovat dotace v takovém objemu, jako se děje 

http://zitkrajinou.cz/puda/spotrebitele-mohou-zmenit-zemedelstvi/
https://infografiky.ihned.cz/biopaliva/r~8bf62a505abd11e998d70cc47ab5f122/
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nyní) s daňovou podporou a úlevami pro ty, kteří vrací krajinu do přirozeného stavu 
– obnova remízků, cest, lesů, tůní, prostory v krajině pro přirozené rozlití řek 
bezpečně mimo koryto v době záplav. 
- Podpora pěstování plodin jako potravy pro lidi a zvířata místo plodin pro biopaliva 
(závazek ČR vůči EU).  
- Vzdělávání dětí, mladé generace i dospělých – co je přirozená krajina, co obnáší 
ekologické a udržitelné hospodaření a péče o krajinu, jak mohou ke změně a 
zlepšení stavu krajiny přispět zemědělci i jednotlivci vlastnící půdu. 
- Podpora iniciativ občanů na lokálních úrovních, zapojit širší veřejnost do tvorby 
krajiny a navracení do přirozeného stavu – zejména na obecních pozemcích.  
 
Obnovením pestré a zdravé krajiny se zabývá v současné době mnoho odborníků, 
mnoho iniciativ, tedy je vhodné toto podpořit a závěry odborné veřejnosti zavést 
do praxe. Toto by měl být primární úkol ministerstev zemědělství a životního 
prostředí! 
Názory místních obyvatel v lokálních záležitostech by měly být brány v potaz a 
pokud občané v dané místě mají záměry a zájmy podporující návrat krajiny k 
přirozenému stavu, obce by měly vždy spolupracovat a upřednostnit tyto projekty 
před výdělečnými, s podnikatelským záměrem. 
 
Důvodů je velmi mnoho, proč je třeba mít jako prioritu zdravou a pestrou krajinu. 
Chceme-li zdravě žít, musíme si krajiny vážit, musíme si vážit půdy, vody, 
přírodních zdrojů a krás a musíme navracet do krajiny život, kde jsme ho jako 
lidstvo svými nevhodnými, necitlivými a mnohdy vyloženě poškozujícími zásady 
ohrozili či zničili. Život v přírodě se obnoví, jakmile my, lidé, přestaneme přírodě 
svou činností škodit.  
Jako lidé jsme součástí přírodního celku, krajina je naším domovem a budeme-li 
respektovat přírodní procesy, budeme i my šťastně a zdravě žít.  
 
Možná jsme již mnoho zapomněli z toho, co život v souladu s přírodou obnáší, ale 
jistě ne všichni, mnoho lidí s přírodou spojení neztratilo a máme mnoho odborníků. 
Kdyby rozhodování o krajině nebylo zdeformované politickými rozhodnutími a 
finančními pobídkami nevhodným směrem, dobrovolně poškozovat přírodu a okolí 
svých domovů podporovat jistě nebudou. Můžeme se znovu učit, ponaučit z 
předchozích let, kdy politická a byznysem řízená rozhodnutí poškodila krajinný ráz 
a stav půdy, vody, lesů a podpořit se nyní v odhodlání k záchraně naší krajiny i 
našeho zdraví. 
 
 

6) Zákaz halal porážek 
 
Proč nechceme halal porážky. Halal porážky jsou KRUTÁ, MUČIVÁ SMRT! 
 
Nejznámější z halal výrobků je halal maso. Při porážce stylem halal (tzv. Zabíha) 
musí být zvíře podříznuto muslimem za recitace modlitby a to záměrně bez 
předchozího omráčení (aby tu modlitbu slyšelo), někdy zvíře umírá i několik minut! 
Zvíře je tedy při porážce při plném vědomí! Ačkoliv je tento způsob ke zvířeti velmi 
krutý a byl i v mnoha státech zakázán, byla mu v ČR udělena v roce 2010 výjimka 
Ministerstvem zemědělství v zákoně o ochraně zvířat, kdy se nadřadil islám nad 
ochranu zvířat a nyní je možné zde tyto rituální vraždy praktikovat.Naše běžná 
porážka zajišťuje také vykrvení masa, protože tělo poraženého zvířete je ihned 
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pověšeno za nohy. Na poušti nebylo zvíře za co pověsit a tak se podeřezávalo na 
zemi. Halal maso tak nejenže není lépe vykrveno, ale kromě baktérií obsahuje 
navíc i plno stresových hormonů. Producenti si jsou velmi dobře vědomi toho, že 
způsob halal porážky vyvolává odpor většinového, nemuslimského zákazníka, a tak 
využívají toho, že jim žádná zákonná norma neukládá povinnost zákazníka o tom 
informovat. Označení „Halal“ na potravinách tak je vlastně jen a pouze pro 
orientaci samotných muslimů a jeho absence tedy neznamená, že se o halal 
produkt nejedná! 
 
HYGIENA A RIZIKO INFEKCEPodle hygienických a právních předpisů Evropské unie 
musí být porážka provedená po omráčení zvířete. Předpis vyžaduje podvázání 
jícnu, aby se zabránilo tomu, že střevní a žaludeční obsah přelije maso. Rituální 
porážky (halal) mají výjimku z těchto právních a hygienických předpisů EU. Velkou 
pozornost ale přitahují znalecké hygienické posudky, které varují před tím, že 
způsob halal porážky neumožňuje dodržení požadovaných hygienických norem. 
Tato metoda porážky de facto není schopna zajistit podvázání jícnu (ligace) a přes 
zející ránu otevřeného jícnu je maso kontaminované žaludečním a střevním 
obsahem. Z tohoto důvodu u halal masa roste riziko kontaminace např. bakterií 
Escherichia Coli, kontaminace se týká hlavně mletého masa zvláště u hamburgerů a 
dalších produktů z mletého masa. Tomuto problému se věnuje např. francouzský 
toxikolog Jean-Loui Thillier, který dává do souvislosti rostoucí spotřebu halal masa 
s nárůstem otrav způsobených Escherichia Coli. Tyto otravy mohou být velmi 
nebezpečné zvláště u dětí. Escherichia Coli může způsobovat život ohrožující 
infekce nebo těžká poškození, zvláště u ledvin (vyžadující až transplantaci). Jean-
Louis Thillier uvádí: „Každý rok máme jen ve Francii více než 100 úmrtí dětí na 
následky infekce Escherichia Coli z mletého masa a nárůst těchto úmrtí přímo 
koreluje s rostoucí spotřebou halal masa.“  
 
NEZÁVISLÁ STUDIE: Studie týmu Dr. Craiga Johnsona z Massey University 
(Palmerston North) z Nového Zélandu z roku 2009 kterou financovalo ministerstvo 
zemědělství Velké Británie a Nového Zélandu, lze ji tedy považovat za objektivní a 
nepodjatou. Studie vychází z nálezů specifických vzorců elektrické aktivity mozku 
na lidských dobrovolnících ve chvíli kdy cítí bolest. Tyto zcela charakteristické 
vzory elektrické aktivity mozku pak byly identifikovány při pocitu bolesti i u dalších 
savců. Elektrické vzorce, charakteristické pro bolest, se objevily ihned po řezu a 
trvaly i po 2 minutách a déle. Bolest pocházela z řezu, nikoliv ze ztráty krve, kdy 
přerušené nervy posílají signály až do okamžiku smrti zvířete.Dr. Johnson pak 
použil metodu pro rychlou anestezii zvířat. Když byla po řezu provedena anestezie, 
elektrické vzorce charakteristické pro bolest zmizely během několika sekund, 
stejně jako se neobjevily po omráčení, když byl proveden řez! Tato studie 
dokazuje, že omráčením (anestezí) je šíření nervových signálů zastaveno a v mozku 
nelze identifikovat elektrické vzorce charakteristické pro bolest i když EEG může 
signalizovat aktivitu. Dr. Johnson říká: „Naše práce je nejlepším důkazem, že je to 
bolestivé“. Kruté, nehygienické, musíme to zastavit na našem území. 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///// 
 
 

VIII. Zdravotnictví a zdravý způsob života  
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Cíle nové zdravotní politiky: 

Vytvořit centrum celostní medicíny 

 

V naší Zemi je obrovský výskyt kardiovaskulárních onemocnění a nádorových 

onemocnění, na které umírá většina lidí u nás. Z různých výzkumů víme, například 

z tzv. Čínské studie, že dominantní vliv na výskyt tzv. civilizačních nemocí má 

strava a západní způsob života. Podobné závěry lze udělat i porovnáním výskytu 

nemocí u lidí, kteří se přestěhovali do západních zemí, jako USA a podobné, u 

kterých se zvýšil výskyt těchto civilizačních nemocí, protože začali žít západním 

stylem života.  

 

Naším úkolem je tedy vytvořit udržitelný způsob života v moderní zemi, který by 

nevedl k poškozování zdraví lidí a zároveň lidé by neměli pocit omezení, nebo že 

něco nemohou a mohli žít šťastný život. 

 

 Do tohoto centra by se mohli dostat lidé, kteří jsou na tom zdravotně špatně, mají 

vysoký cholesterol, tlak, aterosklerózu, obezitu, cukrovku a pracovali by na 

vytvoření harmonického způsobu života s nejrůznějšími odborníky přes výživu, 

biorytmy, spánek, psychosomatiku, psychologii atd… Je třeba skloubit poznatky jak 

oficiální medicíny, tak i alternativní, obě by se měly vzájemně doplňovat. Oficiální 

medicína dnes řeší až vzniklé problémy, je třeba se začít zabývat prevencí, tedy 

dělat vše proto, aby nemoc ani nevznikla, a ne se zaměřovat jen na včasnou 

diagnostiku a pak lidi léčit až do smrti. 

 

Aby se lidé mohli naučit novému způsobu života a mohlo se to projevit na zlepšení 

jejich zdravotního stavu, měli by být v centru alespoň 3 měsíce, za tu dobu by došlo 

k vytvoření nových návyků a oslabení těch starých a destruktivních, výsledky by 

měly pak být publikovány anonymně, popřípadě by účastníci mohli předávat 

dobrovolně své zkušenosti a inspirovat další lidi v naší zemi. 

 

Další činnost by mohla být v poradenství těm, kteří jsou schopni na sobě pracovat i 

v rámci běžného života a jen nevědí jak. 

 

Pokud daný problém nezačneme řešit, bude dál narůstat a náš zdravotní systém to 

už nebude schopný zvládat, bude se snižovat úroveň zdravotní péče, kterou už 

nebudeme schopni ufinancovat a ani personálně to nebudeme schopni zajistit, 

nemůžeme stále zvyšovat množství doktorů, sester atd… 

 

Jakmile bude první centrum fungovat a ověří se jeho efektivita, může se na 

stejném základě rozšířit do všech míst v naší zemi. 

 

Navýšení financování lékařských fakult a škol, navýšit množství studentů 

všeobecného lékařství a zubního lékařství, sester 

Abychom oddálili kolaps našeho zdravotního systému, budeme potřebovat více 

doktorů, zubařů a sester, protože množství nemocných se zvyšuje a čas lékařů na 

jednoho pacienta naopak snižuje, prodlužují se čekací doby na operace, množství 

finančních prostředků vynakládané na lékařskou péči se také navyšuje a jak 

populace stárne, problémy se budou dále prohlubovat. 
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Zaměřit se na posilnění imunitního systému lidí 

To co nás může ochránit před jakoukoliv infekcí je náš vlastní imunitní systém, to 

je jediná spolehlivá ochrana. Musíme jen zajistit, aby skutečně správně fungoval a 

měl v organismu všechny potřebné látky, jako jsou vitamíny, minerály atd… Proč, 

když víme, že drtivá většina lidí z nás má nedostatek vitamínu D, nedostane se 

vůbec do referenčního rozmezí pro hladinu vitaminu D v krevní plazmě, jsme už 

dávno tento problém nezačali řešit, hlavně tedy obvodní lékaři? Proč neřešíme 

nedostatek zinku, selenu, esenciálních vyšších mastných kyselin a podvýživu 

obecně, co se vitaminů a minerálů týká? Pak bychom celou situaci kolem Covidu 

zvládli o mnoho lépe. 

 

S posilněním imunitního systému souvisí i pravidelná fyzická činnost, provozování 

nějakého sportu, dobré vztahy mezi lidmi, tedy žádná izolace, minimalizování 

stresu a strachu atd… 

 

V boji proti Covidu používat cílená opatření na ochranu rizikových skupin 

obyvatel 

V roce 2020 na podzim v České televizi pan profesor Jiří Beran řekl, že cílená 

opatření mají zhruba 90% účinnost oproti plošným opatřením, které dosahují 

účinnosti zhruba kolem 50 %. Za to a další své výroky si zasloužil být uveden mezi 

dezinformátory na stránkách ministerstva zdravotnictví. Pan profesor je jedním 

z celosvětově uznávaných odborníků v oboru a právě tito lidé by měli být součástí 

týmu, který by měl navrhovat účinná a smysluplná opatření v boji s Covidem. 

 

Podobného názoru jsou i mnozí jiní světoví odborníci z nejrůznějších univerzit, kteří 

sepsali Great Barringtonskou deklaraci, kde také doporučují cílená opatření. Že 

plošná opatření jsou málo účinná a destruktivní jsme mohli vidět na vlastní oči. 

Navíc ničí naši ekonomiku a lidi po psychické stránce a tak oslabuje i jejich imunitní 

systém a mají horší průběh onemocnění.  

 

Přestat lidi izolovat a strašit 

Obrovský vliv na fungování imunitního systému má dlouhodobý stres nebo strach a 

izolace, která ničí psychiku hlavně starších lidí, kteří neví, jestli tady budou ještě 

za měsíc či rok a nemohou se vidět se svými příbuznými. Velký vliv na psychiku to 

má samozřejmě i u mladých lidí. Deprese a stavy úzkosti se zvýšili za dobu Covidu 

na trojnásobek. S tím souvisí i větší užívání látek ovlivňující psychické stavy, spánek 

atd… 

 

Lidé slyší z médií jen samé negativní zprávy a strašení mrazáky na ulicích, kolapsem 

zdravotnictví, jak lidé v nemocnicích umírají, unavené zdravotníky atd… Tyto 

negativní zprávy by měly být doplňovány i pozitivními, pokud někdo, kdo vystupuje 

v televizi, straší lidi, tak by měl vystoupit i člověk, který tak pesimistický názor 

nemá a tito lidé by se neměli cenzurovat, nebo ignorovat.  

 

Proč by jinak umíralo měsíčně o mnoho lidí více, než je dlouhodobý průměr za roky 

2015 – 2019, i když vůbec nepočítáme zemřelé s Covidem? Například v říjnu roku 

2020 zemřelo o 2146 lidí více, než dlouhodobý průměr, i když nepočítáme 2785 

zemřelých s Covidem. V listopadu to bylo o 1926 více, prosinci ještě o 1170 více a 

ještě v lednu více o 586. Proč se o tom nikde nemluví? 

 

Provádění studií státními strukturami 

Je nezbytně nutné, abychom byli schopni v krátké době dělat jednoduché studie, 
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kterými můžeme ověřovat účinnost léků, které se používají na léčbu virových 

onemocnění jako je Isoprinosin, Ivermektin (se kterým mají dobré zkušenosti 

v nemocnici u svaté Anny) a další. V případě vitamínu D by se měla udělat studie 

podle hladiny vitamínu D v krevní plazmě, kdy by se porovnala jeho hladina u lidí 

bezpříznakových, s mírnými příznaky, s většími příznaky ale bez hospitalizace, 

s hospitalizací s podporou kyslíkem, v těžkém stavu co přežili a těch, co bohužel 

nepřežili a věděli bychom, jak hladina vitaminu D ovlivňuje průběh infekce. Na 

základě studií, kdy zkoumaným podají třeba dvě vysoké dávky vitamínu D, se nedá 

usuzovat, že vitamín D nepomáhá, protože to stěží ovlivní jeho hladinu v krvi, jak 

je někdy prezentováno. 

 

Je tristní, že když pan profesor Beran zjistil, že včasné podání léku Isoprinosinu 

snižuje úmrtnost pacientů až na jednu třetinu, že se hned nezačal tento lék 

používat ve velkém, nemuselo by se tak do nemocnic dostat tolik lidí a situaci 

bychom zvládali lépe.  

Cílem by tedy mělo být hledání a využívání všech prostředků v boji proti Covidu a 

nespoléhat jen slepě na očkování a plošné testování. 

 

Vytvoření studie, která porovná úmrtnost u lidí očkovanými vakcínami proti 

covidu od jednotlivých společností 

V naší populaci máme skupinu lidí očkovanou vakcínou od Pfizeru, Moderny – mRNA 

vakcíny, Astra Zeneky a dalších založených na adenoviru. Která je lepší? Všechny 

vakcíny chrání stejně nebo mají vedlejší účinky, o kterých nevíme a nespojujeme si 

je s vakcínami? Zachraňují životy a jsou na tom ti lidé lépe ve všech věkových 

skupinách? Kterou z těchto vakcín očkovat v budoucnu, když by přišel jiný vir? 

 

Nejdůležitějším kritériem je jistě přežití člověka. Proto bychom měli zkoumat lidi, 

kteří byli očkováni jednotlivými vakcínami a porovnávat je s lidmi ve stejné věkové 

skupině, kteří očkováni nebyli. Tak bychom snadno určili, jestli očkování ve všech 

věkových skupinách má smysl a jak velký a které vakcíny jsou lepší a které horší, 

popřípadě, jestli chrání stejně. 

 

Vytvoření studie na porovnání očkovaných dětí a neočkovaných dětí 

V naší zemi mnoho rodičů řeší, jestli děti očkovat, či nikoliv. Snižuje se 

proočkovanost, někteří zastánci očkování bijí na poplach. Mnoho rodičů o 

neškodnosti očkování pochybuje. Vakcíny se posuzují jednotlivě, ale nemají 

kumulativní efekt? Není to třeba tak, že negativní efekty se násobí jako když člověk 

sází na mnoho zápasů? Kurz 1,2 je dost nezajímavý, ale co když vynásobíte takových 

kurzů deset. Tak dostaneme číslo 6,2 a to už zajímavé jistě je. Jestli se negativní 

vlivy očkování sčítají můžeme posoudit jedině tak, že budeme posuzovat zdraví dětí 

úplně očkovaných se zdravím dětí neočkovaných. Musíme si dát jen pozor, abychom 

k těmto dvěma skupinám nezařadili děti, kteří nemohli být očkovány ze zdravotních 

důvodů, protože by zkreslovali výsledky ve prospěch očkovaných dětí.  

Kromě míry nemocnosti bychom měli posuzovat i inteligenci a třeba studijní 

výsledky, protože vakcíny obsahují hliník, což je neurotoxin. U této studie by měli 

být zastánci očkování i odpůrci, aby byla nezpochybnitelná a důvěryhodná. 

 

1) Zrušení Pandemického zákona 
 

Viz okruh I. Oddíl 6) 
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2) Posílení účinnosti zákonů pro zachování dobrovolnosti lékařských zákroků 
 

Viz okruh IV. Oddíl 4) 
 
 

3) Kontrola vakcín klinickým testováním před jejich použitím 
 
Viz okruh I. Odst 5) 
 

 
4) Zavedení odpovědnosti výrobcům vakcín 

 
Název programového bodu sám o sobě poskytuje dostatečnou informaci o záměru, který 
chceme prosadit, tedy neobsahuje v současné době podrobnější rozpracování – to bude 
předmětem dalších jednání, zejména Kulatých stolů OH. 

 
Pokud stát určí, že vakcíny jsou povinné, za vedlejší účinky ručí stát. Pokud však 
povinné nejsou, ručí za ně výrobce. Pokud však podepíšete souhlas 
s experimentální léčbou, vedlejší účinky jdou za vámi. Experimentální léčba 
v masovém měřítku u jednoho léku, zatímco druhý lék čeká mnoho let na povolení 
k prodeji, je neakceptovatelná, lehce zneužitelná a velice nebezpečná z hlediska 
bezpečnosti a udržitelnosti národního zdraví.  
 

5) Odstoupení od spolupráce s WHO 
 

 
Viz okruh II. Oddíl 10) 

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///// 
 
 

IX. Práva zvířat a ochrana životního prostředí  
 

 
1) Posílení práva zvířat – povýšení roli zvířete z věci na živou bytost 

 
 
V České republice platí Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. 
Ochranou práv zvířat se zabývá v ČR mnoho lidí a mnoho organizací, například: 
https://svobodazvirat.cz/o-nas/ 
Zde lze najít mnoho informací, které souvisí s aktuálním programovým bodem a se 
kterými souzníme.  
„Zvířata jsou živé bytosti a zaslouží si prožít hodnotný život bez zbytečného 
utrpení. Na tom se – v různé míře – lidé shodnou. Jenže ve skutečnosti je celá 
záležitost složitější. „Práva zvířat“ totiž právní řád neuznává nikde na světě. Téma 
ochrany zvířat a jejich práv je plné emocí, jak se na něj dívají vědci? Na to nabízí 
odpověď unikátní publikace Kapitoly o právech zvířat. My a oni z pohledu filosofie, 
etiky, biologie a práva, kterou vydává Nakladatelství Academia. 
Kniha je prvním obšírnějším pokusem o odborné uchopení problematiky zvířecích 
práv v českém prostředí českými autory z různých vědních oborů. Publikaci sestavili 

https://svobodazvirat.cz/o-nas/
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dr. Hana Müllerová, dr. David Černý a dr. Adam Doležal z Ústavu státu a práva AV 
ČR. 
Již samotné sousloví „práva zvířat“ je problematické. Co si pod tím máme 
představit? Jinak je vnímá filozof, jinak právník, jinak například člen spolku na 
ochranu zvířat. „V současné době právo tento pojem nezná, protože zvířata nejsou 
uznána za subjekty práva. Těmi jsou jen lidé nebo právnické osoby. Nový občanský 
zákoník sice stanovil, že zvíře není věc, jenže to je po právní stránce řešení napůl 
cesty, které ještě neříká, že by zvířata byla subjekty práva,“ vysvětluje hlavní 
editorka knihy právnička Hana Müllerová.“ 
Zdroj: https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Maji-zvirata-nejaka-prava 
 
 
Program OH: 
Cílem je uzákonit, že zvíře je živá bytost, a uzákonit, jaká přesně jsou veškerá 
práva zvířat.  
Zároveň také je nutné podpořit osvětu, vzdělávání dětí a mládeže, klást důraz na 
úlohu občanské společnosti v otázce dodržování práv zvířat a v neposlední řadě 
vyžadovat vymahatelnost práva a tresty pro ty, jež práva zvířat porušují, zejména 
ty, kteří se dopouštění trestních činů. 
Nelze tolerovat současné mírné posuzování a trestání těchto přečinů, proti 
zákonům i proti lidské morálce. Jen tak můžeme jako společnost růst ve 
společenství lidí, kteří žijí šťastně a zdravě v souladu s přírodou. 
 
 

2) Program zdravé a pestré krajiny – remízky, ochrana půdy a přírodních 
rezervací 

 

Viz okruh VII. Oddíl 5) 
 
 

3) Ochrana nerostného bohatství státu s ohledem na krajinu, přírodu a životní 
prostředí 

 
 

Ložisková ochrana 
V souladu s § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "geologický zákon") a podle § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"horní zákon") eviduje ČGS informace o zjištěných výhradních ložiskách nerostných 
surovin, chráněných podle § 16 - 19 horního zákona a předpokládaných ložiskách 
nerostných surovin ve smyslu § 13 geologického zákona. 
Orgány územního plánování, tj. pověřené obce, krajské úřady a ústřední orgány 
státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu, jakož i zpracovatelé 
územně plánovací dokumentace a stavební úřady jsou povinni vycházet z těchto 
údajů a navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější (§ 15 
horního zákona). 
V případě výhradních ložisek nerostných surovin musí orgány územního plánování 
při územním rozhodnutí postupovat dle §§ § 18 a § 19 horního zákona. 
U předpokládaných ložisek (prognózních zdrojů) nerostných surovin mohou orgány 
územního plánování vydat územní rozhodnutí jen v souladu s § 13, odst. 3 

https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Maji-zvirata-nejaka-prava
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geologického zákona. Předchozí souhlas MŽP není nutné vyžadovat před vydáním 
územního rozhodnutí u následujících staveb: 
v intravilánech obcí nebo v souvisle zastavěném území obce podle § 27 odst. 3 
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
u dočasných staveb, kde předpokládaná délka životnosti stavby nepřesáhne 20 let. 
Údaje o výše uvedených objektech jsou uloženy v Informačním systému ČGS a 
základní informace o nich jsou volně přístupné ve veřejné mapové aplikaci Údaje o 
území. Pro konkrétní potřebu lze tyto údaje pro vybrané území získat ve formě 
účelového výstupu. 
Zdroj: web - http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/loziskova-
ochrana 
 
 
Programový bod OH:  
Tento bod souvisí s ochranou životního prostředí a programovým bodem č. 44 OH - 
Program zdravé a pestré krajiny – budování remízků, ochrana půdy a přírodních 
rezervací. 
 
 
Obnovením pestré a zdravé krajiny se zabývá v současné době mnoho odborníků, 
mnoho iniciativ, tedy je vhodné toto podpořit a závěry odborné veřejnosti zavést 
do praxe. Toto by měl být primární úkol ministerstev zemědělství a životního 
prostředí! 
Názory místních obyvatel v lokálních záležitostech by měly být brány v potaz a 
pokud občané v dané místě mají záměry a zájmy podporující návrat krajiny k 
přirozenému stavu, obce by měly vždy spolupracovat a upřednostnit tyto projekty 
před výdělečnými, s podnikatelským záměrem. 
 
 
Důvodů je velmi mnoho, proč je třeba mít jako prioritu zdravou a pestrou krajinu. 
Chceme-li zdravě žít, musíme si krajiny vážit, musíme si vážit půdy, vody, 
přírodních zdrojů a krás a musíme navracet do krajiny život, kde jsme ho jako 
lidstvo svými nevhodnými, necitlivými a mnohdy vyloženě poškozujícími zásady 
ohrozili či zničili. Život v přírodě se obnoví, jakmile my, lidé, přestaneme přírodě 
svou činností škodit.  
Jako lidé jsme součástí přírodního celku, krajina je naším domovem a budeme-li 
respektovat přírodní procesy, budeme i my šťastně a zdravě žít.  
Možná jsme již mnoho zapomněli z toho, co život v souladu s přírodou obnáší, ale 
jistě ne všichni, mnoho lidí s přírodou spojení neztratilo a máme mnoho odborníků. 
Kdyby rozhodování o krajině nebylo zdeformované politickými rozhodnutími a 
finančními pobídkami nevhodným směrem, dobrovolně poškozovat přírodu a okolí 
svých domovů podporovat jistě nebudou. Můžeme se znovu učit, ponaučit z 
předchozích let, kdy politická a byznysem řízená rozhodnutí poškodila krajinný ráz 
a stav půdy, vody, lesů a podpořit se nyní v odhodlání k záchraně naší krajiny i 
našeho zdraví. 
Pokud v nějakém ohledu – například zde pro využití nerostného bohatství naší země 
– by mělo dojít k upřednostnění ekonomického hlediska nad ekologickým a 
environmentálním – žádáme, aby tento proces vždy prošel schvalováním se 
zahrnutím široké odborné veřejnosti i všech obyvatel ČR!  
 

http://www.mzp.cz/
https://mapy.geology.cz/suris/
https://mapy.geology.cz/suris/
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/loziskova-ochrana
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/loziskova-ochrana
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Nelze nechat schvalování záměrů, které nenávratně mění českou krajinu, které 
potenciálně zničí život, otráví půdu, vodu apod., pouze v rukou pár úředníků. Česká 
republika je krásná země a patří všem lidem!  
 
Není možné ponechat rozhodování v rukou úředníků ovlivněných lobbisty a nechat 
si tak nenávratně měnit prostor pro zdravý život, život všech živých bytostí na 
území ČR. 
 
Tedy žádáme posílení legislativy tak, aby v procesu rozhodování o záměrech 
využití nerostného bohatství byla vždy zahrnuta odborná veřejnost – mezioborová 
skladba – v počtu desítek osob a jejich závěry musí být akceptovány! Úředníci 
nemohou rozhodovat proti názoru odborníků. Žádáme posílení legislativy tak, aby 
v procesu bylo umožněno snadno zapojení široké veřejnosti, i laické, a pokud se 
občané ČR vyjádří – v návaznosti na názory, studie, obhajoby odborníků, že tento 
projekt – uskutečnění záměru si v České republice nepřejí – pak musí být jejich 
názor respektován! Legislativně by mohlo být využito referenda. To je nejprve 
nutno uzákonit. 
 
Široká diskuze je vždy nutná a až poté, s ohledem na závěry odborníků a vyjádření 
veřejnosti, mohou v souladu s tím vydat úřady povolení k využití nerostného 
bohatství ČR. 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///// 
 

X. Ekonomika a daně  
 

1) Zachování České koruny – odmítnutí Eura 
 

Viz okruh II. Oddíl 3) 
 

  
2) Zrušení daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 

 

Viz okruh I. Oddíl 1) 
 

 
        3) Podpora investic (kapitálový podíl) pro úspěšné projekty 

 
 

Správné a celé znění názvu tohoto programového bodu by mělo být ve skutečnosti 
mnohem komplexnější, např.: "Podpora našich firem a oborů dosahujících 
špičkových výsledků ve svém oboru (třeba i formou kapitálového vstupu) a 
studentů studujících tyto perspektivní obory". 
 
Mělo by nám jít o obnovu "rodinného stříbra". Tj. unikátních firem tvořících vysokou 
přidanou hodnotu, patenty, unikátní technologie, ale hlavně platící daně zde. 
Pomocí těchto firem vybudovaly v 19 a 20 století svůj úspěch i tradiční průmyslové 
velmoci (např: Velká Británie, Německo). Také si je vždy chránily!! Spousta nesvárů 
mezi státy bylo (a je) kvůli clům a ochranářským opatřením. Nebo si myslíte, že 
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omezení Huawei, které začaly USA, nebo "komplikace" dostavby North streamu 2 
jsou vedeny z jiných, než ochranářských pohnutek? Asi sotva.  
 
Záleží nám na našich podnikatelích a firmách. Svědčí o tom podpora podobných 
bodů programu "podpora malých zemědělců" a bodu "aquaponie, ekologické 
pěstování". Firmy v oboru aquaponie by mohly sloužit za příklad firem zasluhujících 
podporu. Dosahují špičkových výsledků, stejně jako firmy v oboru 3D tisku, 
robotiky/umělé inteligence, nanotechnologie atd.  
 
Pro připomenutí rozvratu, kterým si náš průmysl prošel, a proč tedy potřebuje naši 
pomoc, se vyjádřil Martin Pitner v jednom ze svých projevů takto: 
 
„… teď začneme naplno oceňovat "moudrost" rozhodnutí, udělat z naší země 
montovnu a místo výroby jednoduchých součástí pro převážně automotive odvětví. 
Nechali jsme si totiž pod pláštíkem "vstupu strategického partnera" sebrat výhodu 
vývozce investičních celků ( elektrárny, pivovary, cukrovary) a finálních výrobků 
(traktory, turbíny, trolejbusy,) a přenechali realizaci zisku nadnárodním 
korporacím se sídlem a hlavně ZDANĚNÍM někde jinde. 
 
Také jsme si nechali vnutit myšlenku, že naše výroba a výzkum jsou 
nekonkurenceschopný brak, a tudíž je třeba je zlikvidovat. Jistě i takové případy 
tu byly, ale vím, že mnohdy byl opak pravdou!!! Zatímco západní politici mleli v 
televizi sametové kecy o přínosu jakéhosi Havla a jeho party, aby nás ukolébali, 
vyzobávali cizí "investoři" naše patenty, ochranné známky, vodovody, suroviny, 
technologie a trhali náš průmysl i ekonomiku na kusy. A kde nešlo nic získat, tak 
tam nastoupili podplacení loajální "privatizátoři" a postarali se o destrukci 
nepohodlné konkurence... To vše za dozoru našich osvícených politiků. Někteří 
ještě dnes mají tu drzost, se pokoušet o návrat! 
 
Vím, že je dost lidí, kteří se mnou nesouhlasí a řeknou, že jsem hloupý a zaujatý. 
Není tomu tak. Život mě zavál do spousty fabrik, navíc jsem v 90. letech podnikal 
a mluvil se stovkami lidí z firem kde se toto dělo. I teď mě moje práce umožňuje 
sledovat náš průmysl z blízka a věřte, že to nevypadá dobře. V hierarchii zemí 
jsme na úrovni levných (a lehce nahraditelných) dodavatelů "ohnutých plíšků" a 
když se tu objeví technologická firma s high tech nápadem je okamžitá snaha 
zahraničních korporací ji odkoupit a ovládnout. To se jim daří velmi snadno, 
protože mají dost natištěných papírků (pardon, peněz) a náš moudrý stát 
nepovažuje za nutné CHRÁNIT tyto firmy a pomáhat jim i za cenu kapitálového 
vstupu do nich. Přitom je to jediná rozumná a prospěšná cesta, po tom co byly 
nenávratně zničeny klíčové firmy (Poldovka, Škoda, zbrojní průmysl atd...) a 
obsazeny naše tradiční trhy. Měli bychom si vybudovat znovu domácí firmy s 
vysokou přidanou hodnotou.“ 
 
 

4) Zrušení agentury CzechInvest 
 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti 
podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, 
centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat 
globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů 
CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní 
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příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 
1992. V čele agentury stojí generální ředitel Patrik Reichl. 

CzechInvest má za cíl posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory 
malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a získávaní přímých zahraničních 
investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Je výhradní organizací, 
která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky. 

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest 
zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu. Zajišťuje činnosti 
spojené s přípravou, vyhlašováním a administrací projektů podporovaných z prostředků 
Evropské unie i ze státního rozpočtu. Hlavním dotačním programem je v této 
souvislosti Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Od roku 
2016 převzala činnosti související s administrací dotačních projektů od CzechInvestu 
oddělená Agentura pro podnikání a inovace. 

Specialisté agentury CzechInvest také zprostředkovávají státní investiční podpory, které jsou 
určeny nejen investorům zavádějícím výrobu nebo rozšiřujícím výrobu ve zpracovatelském 
průmyslu, ale také technologickým centrům a centrům sdílených služeb. Oddělení AfterCare 
poskytuje služby zahraničním investorům, kteří již působí v České republice. Následná péče se 
skládá zejména z podpory expanzí, reinvestic, rozvoje výzkumu, poradenství při hledání 
vhodných podnikatelských nemovitostí či vhodných dodavatelů v regionech. 

CzechInvest má na starosti podporu zahraničních investorů v Česku či pomoc českým firmám při 
hledání partnerů v cizině. Vládní agentura CzechInvest, která má lákat do Česka investory, však 
potichu vyvádí klíčové služby do privátní sféry. Server Česká pozice nejednou upozorňoval na 
politickou manipulaci veřejných soutěží. Problémem je, že se činnost, která má být základní 
náplní této organizace (tzn. CzechInvestu – pozn. red.) vyvádí někam ven. 

„Hodnota zakázek je nesrovnatelná s tím, o jakých objemech finančních prostředků budou 
vybrané firmy rozhodovat,“ upozorňuje Stanislav Beránek z organizace Transparency 
International, která kontroluje průhlednost státní správy. 

Privatizace zakázek se děje tak aby nabídky zpracovávaly podle zájmů úzké skupiny lobbistů 
přešly na konkrétní firmy. Podle informací České pozice může být jedním z motivů skutečnost, 
že například za zdánlivě nevýznamnou správou databází nemovitostí se skrývají zajímavé 
finanční částky. Ty mohou plynout z protežování určitých průmyslových zón, jež se budou 
„nutit“ investorům, kteří se v Česku rozhlížejí po vhodném místě pro své podnikání. Objem 
takto zprostředkovaných pronájmů a koupí nemovitostí se za rok pohybuje v řádu stovek 
milionů korun. Czechinvest je zkrátka zřídlem korupce a vždy byl. 

Pokud se nabídky zpracovávají nikoli dle požadavků investorů, ale dle zájmů úzké skupiny 
lobbistů, stává se, že se zahraniční klienti raději rozhodnou investovat u sousedů. To je zřejmě 
jeden z důvodů, proč údajná schopnost agentury Czechinvest, dotáhnout do země zajímavé 
zahraniční investice dlouhodobě klesá. Každopádně soukromé společnosti už nikdo nebude moci 
vyčítat, že hledí (na rozdíl od státní agentury, která poskytuje servis zdarma a nestranně) na 
zájmy vybraných prodejců nemovitostí spíše než na preference investorů. V Czechinvestu se 
zkrátka šmelí, a to nejen s nemovitostmi. Investorům se cpou nemovitosti, které nechtějí a 
cpou se jim účelové projekty, na kterých si lobbisté z okolí úředníků Czechinvestu přijdou na 
své a pak si v tichosti rozdělí balík peněz. 

Auta, hračky i léky – agentura se holedbá, že se jí povedlo do Česka přivést velké zahraniční 
investory, třeba automobilku Hyunday, společnost Lego Group nebo farmaceutickou firmu Teva 
Czech Industries. Právě jednotlivým firmám agentura slouží. Těm zahraničním hledá v Česku 
prostory a zaměstnance, tuzemským pomáhá sehnat evropské peníze. Za 20 let má za sebou 
téměř 2 000 projektů a práci „zajistila“ až čtvrt milionu lidí. Pravdou však je, že tyto 
společnosti by u nás investovaly i tak, bez přičinění tučných pobídek, daňových úlev a ohánět 
se novými pracovními místy, jako důkazu o úspěchu, či vyššími výnosy z daní je jen 
argumentační fintou jak tuto korupcí prolezlou instituci ponechat v chodu a umožnit tak 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Patrik_Reichl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_sout%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_%C4%8Ceska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zpracovatelsk%C3%BD_pr%C5%AFmysl
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dotace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_program_Podnik%C3%A1n%C3%AD_a_inovace_pro_konkurenceschopnost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Agentura_pro_podnik%C3%A1n%C3%AD_a_inovace&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poradenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemovit%C3%A1_v%C4%9Bc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Region
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legálně zbohatnout defacto nelegální činností, pod dozorem státu, vše posvěceno státním 
razítkem.  

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvkovou organizací 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která má posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky 
prostřednictvím podpory podnikatelů, infrastruktury a inovací. CzechInvest také propaguje 
Česko v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umísťování investic. Po dvaceti letech existence se 
chlubí třeba tím, že v zemi poskytla čtvrt milionu nových pracovních míst. 

Agentura vznikla v roce 1992. Dnes zaměstnává 250 lidí a má 13 poboček po celé republice. 
Zástupce má ale třeba i v Tokiu, New Yorku nebo Šanghaji. A rozpočet kolem 400 milionů. Ze 
státního rozpočtu však na svoji činnost ve skutečnosti spolyká cca 1,5 miliardy. 

CzechInvest je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o 
investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských 
řetězců nadnárodních společností. Bez přátel se však nemáte šanci k pobídkám dostat. 

Agentura založila na začátku roku 2004 síť třinácti regionálních kanceláří ve všech krajských 
městech. Tyto kanceláře poskytují informace o podpoře podnikání ze strukturálních fondů EU, 
pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu, a spolupracují se 
zástupci místní správy a samosprávy. 

CzechInvest provázelo během historie již několik kauz. Více než 100 zaměstnanců odešlo z 
agentury v roce 2007 na protest proti rozhodnutí tehdejšího ministra Martin Římana, který 
odvolal jejich šéfa Tomáše Hrudu. Agentuře pak šéfovali dva obžalovaní manažeři. Soud je ale 
nakonec zprostil obvinění. A o tři roky později se mluvilo o šéfce agentury Alexandře 
Rudyšarové. Podle některých úředníků byla ve střetu zájmů. Tímto podezřením se ale policie 
ani nezabývala. 

„Nám to dává smysl, protože máme stejného klienta. CzechTrade podnikatelům pomáhá uspět 
na zahraničních trzích při prodeji svých výrobků a služeb, my se jim snažíme pomoci podporou 
vývoje a výzkumu,“ popisuje ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl. 

Dlouhodobě ovšem klesá počet i celková výše dojednaných investic. Zatímco v roce 2014 to 
bylo 147 projektů a investice ve výši 87 miliard korun, což přineslo zhruba 16 tisíc pracovních 
míst, v roce 2018 už bylo projektů jen 82 za 36 miliard korun. 

Při lákání investorů je prý klíčová politická podpora. „Vycházíme z tzv. Pyramidy potřeb 
investora a politická podpora je na špici. Nemusí být nejdůležitější, ale často bývá zlomová, 
když se investor rozhoduje mezi několika zeměmi, nebo i kraji,“ přibližuje. 

Proč se tedy nepodařilo přilákat investory z Číny, a to i přes výraznou politickou podporu? 
„Jsme velmi malá země. Čína je obrovská země, která si může vybírat po celém světě,“ míní 
Reichl.  

Toto vše jsou však spekulace. Czechinvest svoji existenci opírá o vyfabulované číselné 
argumenty, důležité je jakou pobídku, kdo dostane a který lobbista dostane zaplaceno. 
 
Každý rok CzechInvest „rozdá“ cca 300 miliard korun firmám, které je ve skutečnosti 
nepotřebují. Velké ryby rostou a na ty střední a malé se již nedostává. Navíc peníze létají 
oknem. Ve skutečnosti je stát velice tratný provozem této instituce a sám bývalý ředitel 
Miroslav Křížek to potvrzuje. Sám nyní jakožto stínový ministr financí za Trikolóru usiluje o 
jeho zrušení. 
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        5) Zrušení povinnosti platby koncesionářských poplatků 

 

Viz okruh IV. Oddíl 12) 
 
 
                       6) Zrušení financování politických neziskovek a nezis. pro integraci ileg. 
uprchlíků 
 

Viz okruh I. Oddíl 4) 
 
                        7) Valorizace důchodů o 8-10% 

Viz okruh III. Oddíl 1) 
 

 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///// 

 

Závěrem bychom měli dodat, že předkládané memorandum je sestavené z prací 

mnoha členů občanského hnutí, že jde o kolektivní dílo, na kterém jsme ustavičně 

pracovali půl roku, dílo, na které můžeme být právem hrdi. Jde o první podobu 

programu s obhajobou ke každému bodu, rozdělené do tematických okruhů. 

Program nabízí krom jiného také vizi, se kterou jsme náš politický program 

sestavovali. Základní kámen je položen, nyní bude třeba abychom na každý 

z daných bodů vytvořili kulatý stůl a postupně diskutovali a dobrali se nejlepších 

možných postupů a návrhů.  

Důležité poznamenat, že jde o hrubý materiál, který není určen k prezentování. Je 

sestaven z autorských textů, draftů a konceptů, je potřeba ještě mnoho jazykových 

úprav a zušlechtění celého programu, memoranda a programové vize. Nicméně 

ideově je náš cíl již naplněn, memorandum je hotovo. 

Děkuji všem zúčastněným, kteří přiložili ruku k dílu! 

Memorandum pro vás sestavil: Pavel Krejčí 


