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      Vize Svobodných

„Máme na to!“

„Máme sebevědomé, zdravé, pracovité, vzdělané  
a šikovné obyvatele. Česká republika má strategickou 
polohu mezi Západem a Východem Evropy. Za první 
republiky jsme patřili v životní úrovni mezi desítku 
nejlepších států světa. Vrátíme do naší země prosperitu.“

  Petr Mach  
předseda



„Nahradíme přístup ‚rozděl a panuj‘ přístupem ‚spoj a omez moc vládnoucích‘. 
Lidé ve frontách na úřadech jsou dnes ve válce s úředníky. Zaměstnanci jsou ve 
válce se živnostníky. A podnikatelé mnohdy mezi sebou zas o to, kdo podvádí na 
daních. Spojíme úředníky s občany a omezíme zbytečnou byrokracii. Na podporu 
všech podnikatelů snížíme daně. A pracujícím bez rozdílu snížíme vysoké odvody. 
Přestaneme plýtvat časem občanů. Už žádné promarněné dopoledne ve frontě 
před přepážkou. Čas lidí je to nejvzácnější, co země má.“

  Radim Smetka  
místopředseda

„Naše vize v jedné větě: aby se tady dobře žilo, pracovalo, podnikalo a studovalo. 
Utahování šroubů v podobě přísných regulací, které zavádí česká vláda a Evropská 
unie, povede k opačnému výsledku. Stát musí začít respektovat svobodu jednotlivce 
a soukromý majetek. Chceme nechat lidi nadechnout, věříme v jejich schopnosti.“

  Josef Káles  
místopředseda



Prosperující 
Česká republika 



Jak je to nyní?

 Z cizího krev neteče. Stát nakládá s našimi penězi dlouho-
době nehospodárně. Je to přirozený důsledek rozhodování 
o cizím majetku.

 Už tak vysoké daně vláda zvyšuje prostou většinou hlasů  
v parlamentu. Čím více peněz stát přerozděluje, tím více 
bují přímá i nepřímá korupce.

 Vláda si z daní kupuje hlasy voličů vybraných skupin, kterým 
přerozděluje peníze nás všech.

 Daně jsou v České republice vysoké. Zdanění práce máme 
jedno z nejvyšších v Evropě. Některým lidem bere vláda 
každý měsíc více než 50 % jejich výdělku.

Jak to vidí Svobodní?

 Svobodní vědí, že nikdo jiný neumí rozhodnout o vašich 
penězích lépe než vy. I vy to víte.

 Daně je podle nás nutné držet na uzdě pomocí účinné 
ústavní brzdy. Nižší daně vám poskytnou více svobody  
a nezávislosti, abyste nežili ve stresu, zda tento měsíc zase 
vyjdete, nebo si budete muset někde půjčit.

 Zavedeme jednotnou základní sazbu DPH 14 %. Zlevní se 
vám tak elektřina, plyn, pohonné hmoty, oblečení i další 
zboží a služby.

 Snížíme daně a odvody, takže vám a vaší rodině zůstane 
více peněz. Svobodní sníží daně a odvody tak, aby každému 
pracujícímu zbylo o 1000 Kč měsíčně více než dnes.

Snížíme daně

S námi budete platit nižší daně a v podstatně větší míře rozhodovat o vlastních 
penězích. Není důvod, abyste svými penězi platili náklady na životy jiných, natož 
náklady na existenci neefektivní silné státní moci, často používané proti vám.



Jak je to nyní?

 Podnikání se čím dál víc soustřeďuje na schopnost získat 
dotace. Tento stav nemá se skutečným podnikáním nic 
společného a je zdrojem korupce.

 Ti, kteří na dotace nedosáhnou, si přes ně ze svých daní 
platí vznik své vlastní podnikatelské konkurence. To je ne-
morální.

 Neziskový sektor musí sloužit k podpoře potřebných z pe-
něz dobrovolných dárců. Někteří mazaní jedinci zneužívají 
tento institut k vysávání veřejných peněz z daní, a to i těch 
nejchudších, a soustřeďují se na vytváření problémů, které 
neexistují.

Jak to vidí Svobodní?

 Podnikání se musí stát opět soutěží bez státních podpor. 
Uspěje ten, kdo nabídne lepší služby za lepší ceny, a ne ten, 
kdo umí dosáhnout na dotaci.

 Skončíme s praxí, kdy ti, kteří na dotace nedosáhnou nebo 
je z principu odmítají, si platí ze svých daní existenci vlast-
ních soupeřů na trhu.

 Vrátíme férové prostředí do neziskového sektoru. Ohýbání 
zad podle vypsaných dotačních titulů se stane minulostí. 
Neziskový sektor bude naplňovat přirozenou poptávku 
po svých službách. Pověst mu nebudou kazit černé ovce, 
které vytvářejí umělou poptávku jen proto, aby falešně 
obhájily svou existenci.

Zavedeme férový trh 
místo korupčních dotací

S námi budou podnikání, práce i neziskový sektor zase férové, opravdu udržitelné 
a založené na zdravé soutěži. Ti, kteří v soukromém sektoru bez veřejné podpory 
neuspějí, si budou hledat jinou práci na trhu a nebudou přežívat z cizího.



Jak je to nyní?

 Podmínky pro podnikatele v České republice se stále zhor-
šují. Míra státního diktátu, omezování a byrokracie odvádí 
váš čas i prostředky od práce.

 Státní moc mění podmínky pro podnikání i několikrát do 
roka. Nepředvídatelnost zákonů a regulací je zlým snem  
a noční můrou každého podnikatele. I při nejlepší vůli je 
téměř nemožné dostát řádně všem povinnostem.

 Státní moc bezprecedentním způsobem zasahuje do práv 
na majetek a jeho využívání, diktuje pracovní dobu, mi-
nimální mzdu a ovlivňuje centrálním plánováním i ceny.  
Pokuty bývají likvidační.

 Současní politici nechtějí skutečné konkurenční tržní 
prostředí. Ztratili by vliv, kontrolu a prostor pro obhajobu  
zbytečných úřadů i sebe.

Jak to vidí Svobodní?

 Zásadním způsobem omezíme státní moc v oblasti podni-
kání. Česká republika bude přívětivá k podnikatelům, bude 
si jich vážit.

 Zajistíme neměnnost podmínek pro vaši práci. Budete 
moci opravdu plánovat a nebudete se budit strachy, co 
nového zase ve sněmovně vymyslí.

 Vrátíme smysl právu na majetek a jeho využívání. Ukončí-
me diktát zákonů, kdy a co smíte prodávat, koho musíte 
zaměstnat a koho nesmíte odmítnout.

 Zajistíme návrat skutečné tržní soutěže. Zrušíme zbytečné 
papírování a úředničinu.

Zjednodušíme podnikání

S námi bude podnikání radostí. Státní moc k vám bude přistupovat s respektem 
a úctou. Nezbytné úřady budou službou pro vás a přestanou obtěžovat například 
kvůli účtenkám nebo neúmyslným drobným prohřeškům.



Jak je to nyní?

 Povinný zákoník práce neúnosně komplikuje přijímání  
a propouštění zaměstnanců. Stát takto vzniklou neza-
městnanost nahrazuje umělou politikou zaměstnanosti,  
a to na náklady daňových poplatníků ze soukromého sek-
toru. Mnoho potenciálních zaměstnavatelů raději pracuje 
třeba 16 hodin denně, než aby riskovali tím, že by někoho 
zaměstnali.

 Zákonem stanovená minimální mzda je v kombinaci s dáv-
kami a podporami v nezaměstnanosti demotivující.

 Nezaměstnanost je sice oficiálně nízká, ovšem jen za cenu 
uměle státem vytvářených pracovních míst v oblastech,  
o které není ve skutečnosti přirozený zájem.

Jak to vidí Svobodní?

 Zákoník práce bude svobodnou volbou, a ne povinností. 
Pracovní trh se tak stane flexibilnějším a zaměstnanci i za-
městnavatelé si budou více vážit výsledků společné práce.

 S námi se vám vždy vyplatí pracovat, sociální dávky  
nebudou odrazovat od práce. Odstraníme překážky, kte-
ré brání k nalezení práce ohroženým skupinám, jako jsou 
ženy po mateřské, absolventi škol nebo lidé v předdůcho-
dovém věku.

 Zamezíme budovatelskému vzniku umělých pracovních 
míst. Snížíme nezaměstnanost a doposud nezaměstnaní 
najdou novou práci ve svobodnějším soukromém sektoru. 
Státní rozpočet získá navíc 50 miliard korun na ušetřených 
sociálních dávkách a na daních od lidí, kteří nově získají práci.

Usnadníme získání práce

S námi budete uzavírat pracovněprávní vztah svobodně na základě vzájemné 
dohody. Zaměstnavatelé se nebudou bát přijímat zaměstnance a vy snadněji 
najdete práci.



Jak je to nyní?

 Neexistuje ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, který by 
politikům svázal ruce při tvorbě nových dluhů na úkor naší 
i budoucích generací.

 Ze státního rozpočtu, tedy z peněz nás všech, platíme 
úroky za státní dluh ve výši 50 miliard korun ročně. To je 
zhruba 5000 Kč na hlavu, včetně nemluvňat a důchodců.

 Stát vydává další a další dluhopisy. Banky by z vlastního 
zájmu měly svými úvěry podporovat primárně rozvoj 
soukromého sektoru. Místo toho skupují tyto dluhopisy  
s jistotou, že je politici vždy zaplatí z vašich daní.

Jak to vidí Svobodní?

 Se Svobodnými bude stát hospodařit s tím, co má. Bez dlu-
hů. V době krizí bude skromný a při hospodářském růstu si 
bude jako dobrý hospodář tvořit polštář na období krize.

 Prosadíme skutečný zákon o vyrovnaném rozpočtu, který 
politikům znemožní rozhazování vašich peněz na nehos-
podárné předvolební sliby.

 Ušetřené peníze z úroků za státní dluh necháme občanům.

 Stát bude vydávat nové dluhopisy jen v případě živelných 
katastrof nebo válečného stavu. Soukromý sektor se stane 
zase primárním partnerem bank. Ne stát, ale soukromý 
sektor je motorem skutečně udržitelného růstu.

Zajistíme hospodaření 
státu bez dluhů

S námi bude Česká republika v budoucnu skutečně bez dluhů. Bude hospodařit 
rozumně, nebude vydávat dluhopisy, zvyšovat nebo zavádět nové daně. Politici  
si musí přestat kupovat hlasy utrácením na dluh. Korupce začíná u volební urny.



Svobodná 
Česká republika 



Jak je to nyní?

 Lidé u nás už zase mají obavy říkat v práci a na veřejnosti, 
co si myslí.

 Kdo nesouhlasí se státní mocí, je označován za rasistu, 
xenofoba nebo třeba homofoba. Znovu slyšíme od sa-
mozvaných elit slova o rozvracečích, když si někdo dovolí 
komentovat chybné politické kroky a jejich důsledky.

 Skutečná svoboda slova a projevu se krčí v koutě. Politici 
prosazují nástroje na cenzuru názorů na sociálních sítích  
a k omezování práva na shromažďování.

Jak to vidí Svobodní?

 Svobodní stojí a budou vždy stát na vaší straně, abyste 
mohli své názory říkat nahlas bez obav z postihů.

 Vrátíme do diskuse věcnou podstatu. Skončíme s nálep-
kováním, které je pouhým znakem absence argumentů,  
a vrátíme vám svobodu projevu.

 Sebereme státní moci nástroje k prosazování jediné pravdy. 
Každý má právo na názor bez perzekuce.

Vrátíme lidem 
osobní svobody

S námi budete svobodnější a váš názor bude slyšet. Státní moc nebude nikoho 
pronásledovat za veřejné projevy. Vrátíme vám prostor pro vyjádření jakéhokoli 
názoru, aniž by vám hrozila státní perzekuce. To vy jste Česká republika.



Jak je to nyní?

 Dnes o svém majetku nemůžete rozhodovat sami. Skoro 
ke všemu potřebujete mnohdy zbytečné razítko z úřadu.

 Skutečné soukromí už skoro neexistuje. Špehují vás a kon-
trolují, co a jak děláte, přestože nikomu neubližujete.

 Kamerové systémy, omezování plateb v hotovosti, plošná 
presumpce viny, elektronická hlášení, sledování pohybu 
aut a lidí – to je jen malý výčet nástrojů státní moci, za který 
by se nemusel stydět totalitní režim. Nová totalita přichází 
plíživě.

Jak to vidí Svobodní?

 Svobodní vám vrátí právo rozhodovat o svém majetku. 
S  úředníkem se potkáte, jen když budete něco potřebovat 
vy nebo skutečně zasáhnete do majetkových práv jiných.

 Vrátíme vám soukromí. Ukončíme státní špehování.

 Ukončíme plošnou presumpci viny. Budeme vždy stát na 
vaší straně proti zneužívání zdánlivého boje proti čemukoli, 
jehož jediným cílem je mít vás pod kontrolou.

Omezíme moc 
politiků a úředníků

Výrazně snížíme moc státu nad vašimi životy. Silná státní moc není řešením 
dnešních problémů. Řešením je více osobní svobody a odpovědnosti každého  
z nás. Vrátíme vám svobodu – to je naše řešení.



Jak je to nyní?

 Evropa je ochromena nefunkčností Evropské unie, která 
se stala byrokratickým molochem produkujícím stále více 
a více nesmyslných nařízení. 

 Orgány Evropské unie nejsou demokratické. Unie je ovládá-
na nikým nevolenými úředníky s velkou a nekontrolovanou 
mocí. Mezi státy již dávno neplatí rovnost, dochází k jednání 
“o nás bez nás”, což ubližuje dobrým vztahům mezi jednotli-
vými členskými státy. 

 Politici EU nejsou schopni efektivně reagovat na aktuální 
problémy a krize. Ať už je to krach Řecka a nefunkčnost 
společné evropské měny nebo imigrační krize. 

Jak to vidí Svobodní?

 Svobodní chtějí Evropu, kde lidé mezi sebou spolupracují 
a obchodují bez bariér, kde se díky tomu neválčí. Chtějí 
Evropu bez zbytečné byrokracie, Evropu svobodnou, pro-
sperující a bezpečnou, jíž je ČR suverénní součástí.

 Svobodní jsou přesvědčeni o tom, že by bylo fér uspořádat 
referendum o EU. Evropská unie se po Lisabonské smlou-
vě a po událostech v posledních letech výrazně změnila, 
proto by lidé měli mít možnost vyjádřit se, jestli má být 
Česká republika nadále jejím členem.

 Jednou z cest, jak k takové Evropě dojít, je i vystoupení z EU 
a zahájení rovné a férové spolupráce mezi evropskými ze-
měmi. Proto máme „plán B“. Počítáme s budoucností bez 
EU. Budeme také připraveni na situaci, že se EU samovolně 
rozpadne.

Chceme suverénní Českou republiku 
ve svobodné Evropě

Uspořádáme referendum o vystoupení z EU. Chceme, aby Česká republika byla 
suverénní zemí a abychom byli zároveň součástí evropské zóny volného obchodu. 
Sami si budeme určovat naše zákony a nebudeme muset zavádět euronesmysly. 
Nikdo nebude hlasováním v Bruselu určovat, co máme dělat.



Jak je to nyní?

 Drtivá většina vyřizování na úřadech je složitá, nepříjemná 
a mnohdy nekonečná. Všichni musíte plnit nesmyslné po-
vinnosti jen proto, že si to politici usmysleli.

 Kvůli několika nepoctivcům zavádí státní moc plošné 
regulace a omezení podnikání napříč všemi obory. Jste  
v podstatě trestáni preventivně, nikoli za skutečné pro-
hřešky. V dosavadních předpisech se nevyznají už ani  
jejich tvůrci.

 Systém pokut často neslouží k nápravě špatného stavu, ale 
k plnění státní pokladny.

Jak to vidí Svobodní?

 Zjednodušíme administrativní řízení v souvislosti s podni-
káním. Výrazně omezíme systém nesmyslných povinností, 
které brání vašemu rozvoji.

 Konkrétní opatření budou používána výhradně proti 
konkrétním viníkům a jejich prohřešky nebudou sloužit  
k přijímání plošných represí vůči všem ostatním, kteří nic 
neprovedli.

 Nedostanete pokutu za to, když něco neúmyslně opome-
nete.

Necháme živnostníky žít

S námi skončí šikana a perzekuce malých a středních podnikatelů. Vážíme si vaší 
práce. Víme, že dohromady jste největšími zaměstnavateli v České republice a že 
tuto vaši pozici nikdy žádná oligarchická korporace s kamarády ve státní správě 
nenahradí.



Jak je to nyní?

 Současná síť pozemních komunikací nereflektuje požadavky 
21. století. Je sice hustá, ale nízké kvality. Naše silnice limitují 
náš hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti.

 V České republice se v podstatě nyní dálnice nestaví a opravy 
dalších silnic probíhají velmi pomalu. Současný stav výstavby 
infrastruktury vytváří prostor pro klientelismus, korupci, před-
ražené zakázky a handrkování s ekology. Stavba dálnic u nás 
byla dražší jak v Německu.

 Mýtné vybírané na našich silnicích je příliš vysoké, kamiony 
si zkracují cestu přes obce. 

 České dráhy jsou známé svou špatnou kvalitou. Železniční síť 
potřebuje modernizaci.

Jak to vidí Svobodní?

 Kde není doprava, není ekonomický život. Pohyb a doprava za 
prací je součástí obživy nespočet lidí v tomto státě. Proto se 
soustředíme na stavbu nových dálnic a silnic, a to s pomocí 
soukromého sektoru. 

 Usilujeme o větší konkurenci v dopravě a šetrný přístup k ve-
řejným výdajům. Nabízíme sadu postupných kroků, jak zlepšit 
současný stav. 

 Zvýšíme povolenou maximální rychlost na dálnicích na  
150 km/h. Zároveň zlepšíme osvětu o dopravě na školách  
a reformujeme systém udělování řidičských průkazů.

 Mýtné bude nižší tak, aby si nákladní automobily nezkracovaly 
cestu přes obce. 

 Snížíme cenu pohonných hmot tím, že zrušíme povinné přimí-
chávání biopaliv. Jsme přesvědčeni o tom, že snížení ceny benzí-
nu povede k vyššímu výběru peněz do státního rozpočtu. 

Chceme bezpečnější, rychlejší  
a levnější dopravu

S námi bude Česká republika protkána kvalitní sítí bezpečných dálnic a silnic, 
která pomůže zvýšit prosperitu země. Prosazujeme realistické stavby namísto 
megalomanských a předražených projektů. Řidič nebude dojnou krávou pro 
stát ani pro obce.



Bezpečná
Česká republika 



Jak je to nyní?

 Schengen přinesl mimo jiné také ztrátu schopnosti efek-
tivní kontroly hranic. Hraniční státy Schengenu rezignovaly 
na pravidla ochrany společných hranic, a tím ohrozily i nás.

 V současné době nejsme připraveni čelit případnému 
přelití migrační krize k nám. Stát, který není schopen 
kontrolovat své hranice, nemůže svým občanům zajistit 
bezpečí. Sdílenou odpovědností přenášejí politici důsledky 
vlastních chyb na všechny. Naši občané nemohou za 
imigrační problémy jiných států a jejich politiku.

Jak to vidí Svobodní?

 Do České republiky mohou přicházet jen ti, kteří k nám 
nejdou žít na cizí úkor. V případě selhání Schengenské  
dohody budeme prosazovat opatření, která zajistí kontrolu 
hranic.

 Nepřipustíme zavedení povinných imigračních kvót pro 
Českou republiku.

Zajistíme kontrolu hranic 
a bezpečnost

Máme jednu z nejlepších azylových politik v Evropě. Uchováme ji v současném stavu 
a nenecháme si ji vzít chybnými návrhy na společné azylové podmínky v EU, které 
nabízejí jen vyřešení problému některých lidí na účet jiných.



Jak je to nyní?

 Armáda České republiky se podílí na zahraničních misích, 
aniž by politici oponovali našim partnerům a vedli s nimi 
diskusi nad dopady a výsledky těchto misí.

 Vojenské intervence například při Arabském jaru nijak 
nezajistily Evropě větší míru bezpečí. Naopak.

 Stát dlouhodobě neplní své závazky v oblasti výše investic 
do armády pro vlastní obranu. Dosavadní způsob udělová-
ní zakázek vytváří netransparentní a korupční prostředí.

Jak to vidí Svobodní?

 Primární rolí armády je ochrana území státu před jeho na-
padením. Souhlas s vysláním vojáků není pro Svobodné 
automatickým bianco šekem jako pro dosavadní vlády.

 Vždy pečlivě zvážíme, zda vyslyšíme přání našich spojenců, 
pokud jde o nasazení našich vojáků v zahraničí.

 Posílíme investice do armády, aby byla schopna vás chrá-
nit. Svobodní nespoléhají jen na příslib pomoci od větších 
aliančních partnerů. Česká republika musí v oblasti obrany 
zůstat suverénní a být ostatním aliančním státům rovno-
cenným partnerem.

Upřednostníme investice do 
obrany před misemi v zahraničí

S námi bude armáda sloužit skutečným zájmům občanů České republiky. 
Nebudeme se bezhlavě podílet na plnění zájmů cizích politiků a jejich doktrín. 
Umožníme férovou a otevřenou soutěž dodavatelů.



Jak je to nyní?

 Lidé se často bojí bránit útočníkům, a to i doma, aby ve 
vězení neskončili nakonec oni sami jako „zločinci“.

 Evropská komise zneužívá teroristických útoků ke zpřísnění 
zbraňové legislativy. Hrozí, že budeme přehlasováni jako  
v oblasti povinných kvót a přijdeme o jedny z nejlepších 
podmínek držení a nošení zbraní na světě.

Jak to vidí Svobodní?

 Budete mít možnost bránit sebe, svou rodinu a svůj maje-
tek. Prosazujeme aplikaci „castle doctrine“ („Můj dům, můj 
hrad“) do českého práva.

 Spořádaný ozbrojený občan je nejen zárukou většího bezpe-
čí v ulicích, ale i pojistkou proti zvůli státní moci, když selže 
a začne pošlapávat principy svobodného a demokratického 
státu.

Zaručíme vám právo chránit 
svůj život, rodinu a majetek

Držet a nosit zbraň k ochraně života, zdraví a majetku je přirozeným  
právem občana. S námi vám toto právo nikdo nevezme.



O Svobodných



Nabízíme vám, občanům České republiky, možnost zvolit do 
různých zastupitelských orgánů demokratickou pravicovou 
stranu s jasně ukotvenou liberálně-konzervativní politickou 
filozofií, která se zasadí o volnost, prosperitu, svobodu a bez-
pečí všech občanů bez rozdílu a jejíž zástupci se i po zvolení 
budou chovat v souladu s deklarovaným programem, férově 
a poctivě.

Vizí naší strany je svobodná, prosperující, nezadlužená a bez-
pečná Česká republika se stabilním ekonomickým růstem 
HDP okolo 5 %, nezaměstnaností okolo 4 %, nezvyšujícím se 
státním dluhem a s vyrovnaným ročním státním rozpočtem. 
V občanských svobodách chceme, aby ČR patřila mezi nejlep-
ších 10 států světa. Změňme současný stav spolu. Udělejme  
z naší České republiky svobodný, prosperující a bezpečný stát. 
Stát patří nám, občanům, ne my jemu.

Shrnutí programu Svobodných 
do 10 stručných bodů

 Nízké daně

 Jednoduché podnikání

 Méně státní regulace

 Férová soutěž mezi podnikateli 

 Zdravé veřejné finance

 Více osobní svobody

 Více ekonomické svobody

 Bezpečný stát a bezpečí pro občana

 Žádné povinné kvóty z Bruselu

 Žádné další euronesmysly

 Suverénní a svobodná Česká republika

Svobodní na cestě do sněmovny 
v roce 2017





#mamenato

www.svobodni.cz


