
Vážení a milí spoluobčané,  zanedlouho nás čekají volby, které vý-
znamným způsobem rozhodnou o směřování naší země v nejbližších 
letech. Většina politiků chce v naší zemi bohužel více regulací 
a zákazů. Neustále také přichází další nařízení od politiků z Bruselu. 
Oni si asi myslí, že jsou chytřejší než ostatní. Jejich “zbraněmi” jsou 
kvóty, zákazy a pokuty, daně pro jedny a dotace pro druhé. 

Na druhé straně jsou Svobodní. Strana, kterou jsem založil a která 
prosazuje menší a úsporný stát, nízké daně, naše právo rozhodovat 
si o našich záležitostech zde v České republice a zdravý rozum. Svo-
bodní prosazují to, abyste mohli žít podle svých představ, a ne podle 
představ politiků. Pro letošní volby jsme zvolili jednoduché motto: 
Můžeme… Místo tří teček si dosaďte, cokoliv chcete. 

Já a mí kolegové jsme přesvědčeni, že můžeme z naší země vytvořit 
prosperující ostrov svobody i v oceánu směrnic, nařízení, kvót a na-
růstající nejistoty. Chceme vám dokázat, že můžeme platit korunou, 
že můžeme žít bez dotací a že můžeme lépe kontrolovat politiky. 

Abychom mohli nahlas říct: “Můžeme”, budeme potřebovat Váš hlas. 
Proto se nebojte a volte Svobodné. Když dáme dohromady dostatek 
hlasů, bude hlasitě slyšet naše základní touha: “Můžeme být zase 
svobodnou zemí!” 

Děkuji Vám za Váš hlas
Petr Mach

Volte dle svého nejlepšího svědomí, 
menší zlo je stále zlem
Svobodné volby jsou úžasné v tom, že máte 
na výběr z mnoha politických stran a hnutí. 
Můžete volit srdcem ty, kteří jsou vám nejblíže. 
Přesto se často objevují názory, že je třeba 
volit takzvané menší zlo. Volit toho, kdo se 
dle mnohdy nepřesných průzkumů volebních 
preferencí sice do Sněmovny dostane, ale 
z duše vám tolik nemluví nebo je třeba zatížen 
různými prapodivnými kauzami.
 
Volba menšího zla je stále volbou zla. Proč 
tedy nevolit dobro? Proč poslouchat průzkumy 
volebních preferencí? Proč si nejít za svým ná-
zorem a nepodpořit toho, kdo je vám nejblíže? 
Podle agentury STEM nad volbou Svobod-
ných uvažuje 12 % voličů, nicméně jako 

nejčastější důvod, proč Svobodné nevolit, 
uvádějí, že v průzkumech volebních prefe-
rencí nemají alespoň 5 %. Paradoxně má 12 % 
voličů strach, že jich je méně než 5 %.
 
V roce 2014 kandidovali Svobodní ve volbách 
do Evropského parlamentu. Agentury prefe-
rence Svobodných sotva uváděly a poslední 
předvolební průzkum Svobodným ukazoval 
2 %. Realita byla úplně jiná. Svobodní dostali 
více než 5 % a Petr Mach se stal poslancem. 
Díky těm, kteří mysleli vlastní hlavou a nene-
chali sebou manipulovat.
 
V českém parlamentu může být konečně za-
stoupena síla, která si přeje, aby nám stát tolik 

nezasahoval do našich životů všemožnými zá-
kazy. Síla, která chce brát lidem mnohem méně 
peněz a omezit nespravedlivé dotace. Síla, kte-
rá bude prosazovat, aby Česká republika byla 
nezávislou a svobodnou zemí spolupracující 
s Evropou a celým světem.
 
Žádný hlas nepropadá a nepřičítá se kon-
kurenčním stranám. Naopak strany, které 
překročí 1,5 %, prakticky zůstávají ve hře. Hlas 
se nikam nepřesune ani nezmizí, změní se 
v příspěvek straně na propagaci jejich postojů. 
Volit Svobodné má smysl. Svobodní mají po-
tenciál oslovit minimálně 12 % voličů a sehrát 
tak důležitou roli v budoucnosti naší země. 
Můžeme být svobodnou zemí!
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Levnější zboží a vyšší výplaty díky nižším  
a jednodušším daním

Snížíme a sjednotíme DPH na 14 %, zvýšíme každému výplatu o 1 000 Kč měsíčně, zrušíme 
daň z nabytí nemovitosti. Přinášíme balíček daňových opatření, která sníží přerozdělování 
o 81 miliard korun, o to více zbude lidem v kapsách.

Volný obchod, svobodné cestování a Evropa  
bez byrokracie

Chceme Evropu, kde spolu státy dobrovolně a bez byrokracie spolupracují, obchodují a jejich 
občané volně cestují. Chceme zachovat korunu, nepřejeme si euro. Usilujeme o obchod s celým 
světem. Chceme udržovat západní orientaci ČR.

Kvalitní doprava, propojení krajských  
měst dálnicemi

Konečně prosadíme to, o co už se stát měl postarat dávno – dálniční spojení mezi krajskými 
městy. Zrychlíme cestování a ulevíme obcím a městům. Zaměříme pozornost policie na skutečné 
piráty, kteří ohrožují bezpečnost na silnicích.

Zrušení zbytečných úřadů a papírování  
– omezení korupce

Zavedeme komunikaci s úřady z tepla domova. Máme rovněž seznam zbytečných úřadů  
na zrušení. Omezíme moc politiků a úředníků, odtajníme veřejné zakázky bez výjimek
a snížíme tak korupční příležitosti.

Obrana v rámci NATO,  
žádné přerozdělování migrantů

Chceme fungující NATO a armádu zaměřenou na naši obranu. Odmítáme přerozdělování lidí – 
jsme pro zachování naší samostatné přísné imigrační politiky. Zachováme rovněž možnost bránit 
svůj život, rodinu a majetek.

Můžeme být  
svobodnou zemí
Pět volebních priorit 
pro sněmovní volby
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Rezignoval jsem na funkci europoslance. Že to udělám, jsem naznačil voličům hned 
po svém zvolení před třemi lety.

Rozhodl jsem se obětovat důležitou politickou funkci v Evropském parlamentu, 
abych se plně soustředil na politiku doma v České republice. Už nejsem poslancem 
Evropského parlamentu, je to nevratný krok. 

Soustředím se teď stoprocentně na volební kampaň Svobodných pro říjnové 
volby do Poslanecké sněmovny.

Vždy jsem považoval český parlament za mnohem důležitější instituci. 
Doma se mají rozhodovat naše záležitosti. Zde se rozhoduje, kdo nám 
bude vládnout, jaké budeme mít zákony nebo dokonce jestli budeme dál 
členy Evropské unie.

Věřím, že voliči tento můj krok pochopí a přijmou. Chcete-li, aby my-
šlenky Svobodných byly nadále slyšet, abychom mohli promlouvat do 
českých zákonů, dejte nám prosím hlas. Slibuji, že budeme stále hájit 
naše zásady – svobodu občanů a suverenitu České republiky.

Mandát, který Svobodní získali v roce 2014, nezaniká – v Evrop-
ském parlamentu mě zastoupí Jiří Payne, zakládající člen Svobod-
ných. Bude bojovat v Bruselu proti „euro-nesmyslům“ se stejnou 
vervou.

Z politiky neodcházím. Zůstávám předsedou Svobodných a lídrem 
strany ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu tohoto roku.

Ing. Petr Mach, Ph.D. 
ekonom a lídr Svobodných

Lídr, učitel, otec. Seznamte se. 
Petr Mach
Narodil se v roce 1975, absolvoval Vysokou 
školu ekonomickou v Praze, kterou zakončil 
doktorátem z ekonomie. Od roku 1999 
působil v Centru pro ekonomiku a politiku, 
později i jako výkonný ředitel. Nyní učí 
na  vysoké škole. Je autorem dvou publikací 
zaměřených na problémy evropské integrace.

Petr Mach je ženatý a s manželkou Andreou 
má ročního syna Jonáše.

Podle očitých svědků se rozčílil pořádně 
jen jednou, a to když ODS prosadila Lisa-
bonskou smlouvu, která odebrala pravo-
moci našemu státu a přenesla je do Bruselu. 
Tehdy bouchnul do stolu a založil Stranu 
svobodných občanů, kterou vede od února 
2009. V roce 2014 byl za Svobodné zvolen 
do Evropského parlamentu. Svobodní 
v  těchto posledních celorepublikových 
volbách překročili 5 % hranici a nyní chtějí 
uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny 
opět v čele s Petrem Machem.

Svobodné vedu  
do Sněmovny
Rezignoval jsem 
na europoslance 
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Často kladené otázky
Rád bych vás volil, ale dívám se na průzkumy veřejného mínění, 
podle kterých byste se do Sněmovny nedostali. Jak si mohu být 
jistý, že můj hlas nepropadne?

Propadnutím hlasu obvykle straší strany, které nemají co lepšího na-
bídnout. Snaží se zmanipulovat voliče, aby raději dali svůj hlas někomu, 
s kým sice nesouhlasí, ale průzkumy mu dávají více šancí, než aby volili 
dle svého skutečného uvážení.

Říkáme, že když budou voliči namísto dobra volit menší zlo, bude nám 
vládnout zlo. Sice menší, přesto stále zlo. Navíc každý hlas je stokoru-
novým příspěvkem pro volenou stranu, pokud dosáhne hranice 1,5 %, 
v případě překročení hranice 3 % strana dokonce dostane peníze navíc. 
Každý hlas nám tak pomůže, nepropadá.

Ukázali jsme už v roce 2014, že dokážeme přes nepřízeň předvolebních 
průzkumů uspět. Ve volbách do Evropského parlamentu nás většina 
agentur v průzkumech vůbec neuváděla (poslední průzkum před volba-
mi nám přiznal 2 %), přesto se nám podařilo získat 5,24 %.

Je tedy třeba opět neházet flintu do žita a přesvědčit co nejvíce lidí, že 
mají volit podle sebe, ne podle průzkumů. Taktizováním a zbytečnými 
obavami se nic nezmění.

Líbí se mi váš program. Jak mi zaručíte při zisku nad pět procent,  
že ho kompletně prosadíte?

To vám nezaručí žádná strana, k tomu by totiž potřebovala získat ale-
spoň polovinu (v případě změny ústavních zákonů dokonce alespoň tři 
pětiny) hlasů, což se v zastupitelské demokracii stává málokdy.

Říká se, že politika je umění kompromisu. Z toho důvodu budeme mít 
možnost prosadit některé důležité části našeho programu, i kdybychom 
se nestali součástí koalice. Máme šanci se stát oním jazýčkem na vahách 
v  nějakém důležitém hlasování, stejně tak můžeme něco prosadit vý-
měnou za podporu pro nás přijatelného návrhu vlády, možností je více. 
Zároveň budeme upozorňovat na ty předvolební sliby jiných stran, které 
jsou v souladu s naším programem, a budeme na ně tlačit, aby je zástupci 
těchto stran dodrželi.

Strana svobodných občanů vznikla v roce 2009 
a od té doby postupně roste. Vedle fungujících 
krajských sdružení ve všech krajích ji repre-
zentují lidé v obecních, městských a krajských 
zastupitelstvech. Svého zástupce má ale také 
v Evropském parlamentu.

Svobodní díky vašim hlasům uspěli v mnoha 
místech po celé republice. Své zastupitele mají 
třeba v okresních městech, jako je Hodonín, 
Kutná Hora, Chrudim nebo Cheb. V pražských 
městských částech, ať už je to Žižkov, Vysočany, 
Letňany, Uhříněves nebo Újezd nad Lesy. Vysoké 
počty hlasů získali Svobodní i v mnoha menších 
městech a obcích. Příkladem může být známá 
vinařská obec Mutěnice, kde získali téměř 19 %.

Ačkoliv jsou Svobodní spíše součástí opozice, 
dokázali ve svých městech prosadit již některé 
body svého programu. V Hodoníně se jim 
například podařilo odvolat bývalou starostku, 
která dávala městské zakázky své rodině. 
V  Chrudimi se díky Svobodným zveřejňují 
veškeré materiály ze zastupitelstva na webu. 
Zastupitelé zvolení na Praze 3 zase neustále 
upozorňují na nespravedlivé dotace. Kutnou 
Horu vede příznivec Svobodných starosta 
Martin Starý a v městské radě zasedají členové 
Svobodných.

Po krajských volbách Svobodné zastupuje 
i  Tomáš Pajonk a Helena Lasztoviczová 
ve Zlínském kraji, Svobodní mají své zástupce 

ve výborech Plzeňského kraje díky úspěchu 
koaliční kandidátky.

Svobodní uspěli i v celorepublikových volbách 
do Evropského parlamentu, kde získali více než 
5 % a Petr Mach byl zvolen europoslancem. 
Protože chce jít naplno do sněmovních voleb 
a zastupovat Svobodné v českém parlamentu, 
z této funkce odešel a vystřídal jej nový eu-
roposlanec Jiří Payne. Jaderný fyzik, politik 
a otec Jiří Payne byl za totality sledován StB, 
režim mu nedovolil profesně růst, a tak skončil 
v kotelně. Účastnil se opozičních demonstrací 
a po roce 1989 byl za Občanské fórum zvolen 
poslancem České národní rady. Je zakladatelem 
Strany svobodných občanů.

Europoslanec, krajští a obecní  
zastupitelé dennodenně k vašim  
službám již několik let

Krajští zastupitelé zvolení za Svobodné: Tomáš Pajonk a Helena Lasztoviczová.
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Naši lídři  
v jednotlivých krajích
14 lidí připravených bránit vaše svobody

Ing. Radomír Klein
Moravskoslezský kraj

ředitel soukromé společnosti

David Herman
Olomoucký kraj

živnostník-specialista 
logistiky

Mgr. Josef Káles
Pardubický kraj

zastupitel Chrudimi, 
politolog

RNDr. Jan Šebelík
Královéhradecký kraj

matematik, 
vývojář software

David Forbelský
Liberecký kraj

správce systémů

Ing. Petr Mach, PhD.
Praha

vysokoškolský učitel, 
ekonom

Ing. Vladimír Gregor
Ústecký kraj

ekonom

Ing. Jiří Pánek
Karlovarský kraj

zeměměřický inženýr

Ing. Lenka Brčková
Plzeňský kraj

ekonomka 
na biofarmě

Ing. Jaroslav Marsa, MBA
Jihočeský kraj

projektový manažer

Mgr. Luboš Zálom
Středočeský kraj

živnostník,  
programátor

Bc. Ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D.
Kraj Vysočina

vědecký pracovník, 
pedagog

Ing. Petr Pořízek, MBA
Jihomoravský kraj
ekonom, manažer

Ing. Jiří Procházka, MBA
Zlínský kraj

jednatel obchodní 
společnosti
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Můžeme zachovat českou korunu
Česká republika má měnu, která dobře slouží 
a má nízkou míru inflace. Neměli bychom pro-
to korunu měnit za euro, které by znamenalo 
obrovské náklady na dotování krachujících 
zemí eurozóny. Můžeme si o své měně rozho-
dovat sami.
 
Kdyby Česká republika přijala euro, není pro ni 
cesty zpět, protože pro členy eurozóny je tato 
měna jednosměrnou ulicí. Euro přineslo ve 
všech zemích, které ho zavedly, jen zdražování, 
a vytvořilo prostředí, ve kterém se státy mohly 
přestat chovat zodpovědně.

Jakmile by Česká republika přijala euro, stala 
by se součástí eurodluhové unie ESM. Museli 
bychom ihned začít splácet náš podíl 40 mi-
liard korun a být připraveni ručit dalšími 310 
miliardami korun. Ty bychom museli zaplatit, 
jakmile by se rozhodlo o záchraně dalšího 
krachujícího státu. A  buďte si jistí, že takový 
požadavek na záchranu přijde velmi brzy.

Europoslanec Petr Mach, lídr Strany svobod-
ných občanů, spustil iniciativu Dobrovolné 
euro, která usiluje o to, aby přijetí eura bylo pro 
státy plně dobrovolným rozhodnutím. Zároveň 

požadujeme referendum o přijetí eura, ve kte-
rém budeme vystupovat za zachování koruny.
 
Od našeho vzniku v roce 2009 tvrdíme, že mů-
žeme platit korunou a není třeba přijímat euro. 
V tom se lišíme od ostatních stran, ve kterých 
ke změnám názorů na euro dochází dokonce 
z týdne na týden, podle toho, co zrovna chtějí 
posluchači slyšet.

10 × Proč Svobodní
 Jsme zásadoví
 Naše konzistentní postoje prosazujeme již více než 

osm let od komunální politiky po Evropský parlament.  
Nejsme žádné rychlokvašky.

 Hájíme principy
 Nehájíme zájmy jedné skupiny lidí proti druhé.  

Politická moc má být přísně redukována a maximum 
rozhodování má zůstat v rukou občanů.

 Nemáme za sebou korupční kauzy
 Na rozdíl od jiných jsme nikdy nekradli a nebudeme.  

Riziko korupce vždy vzniká při přerozdělování  
spravovaných peněz. Proto chceme objem  
přerozdělování snížit. 

 Hájíme svobodnou a suverénní  
Českou republiku

 Chceme mezinárodní spolupráci založenou na volném 
obchodu a cestování. Odmítáme přehlasovávání malých  
států velkými, jak tomu je v EU.

  Jsme volbou pro všechny aktivní  
a schopné lidi, kteří si věří

 Náš volič se živí vytvářením nových hodnot, ne čerpáním 
dotací. Proto vám chceme víc peněz nechat ve vašich kapsách.

 Základem naší strany  
je propracovaný program 

 Přináší konkrétní řešení, jak zjednodušit lidem  
život a nechat jim více volného času a peněz.

 Vyznáváme princip férové soutěže  
 Jsme jediná strana, ve které o tom, kdo bude  

na kandidátních listinách, rozhoduje v otevřených 
primárkách veřejnost.

 Opíráme se o názory odborníků
 Program sestavují odborné skupiny expertů.  

Stavíme na mnoha zkušenostech z jejich oborů.

 Vytváříme stranu na desetiletí 
 Naši zastupitelé působí v mnoha městech a obcích.  

Máme pevnou politickou filozofii a regionální strukturu. 

 Jsme připraveni na vstup  
do českého parlamentu

 S vaší podporou uděláme z České republiky  
svobodnou, prosperující a bezpečnou zemi.
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Odmítáme přerozdělování lidí. Nepřipustíme 
zavedení povinných migračních kvót pro Čes-
kou republiku. Máme jednu z nejlepších azylo-
vých politik v Evropě. Bylo by chybou přijmout 
společnou azylovou politiku Evropské unie, 
zktratit tak možnost rychleji reagovat na změ-
ny, které se ve světě dějí. Navíc EU v minulých 
letech ukázala, že není schopna efektivně krize 
řešit. Každý člověk má právo usilovat o život 

na místě, kde chce, ale my máme povinnost 
chránit naší bezpečnost a veřejné peníze. 

Petr Mach jako europoslanec proto dlouhodobě 
a  konzistentně vystupoval proti povinným 
kvótám. Usiluje rovněž o vyjednání výjimky 
pro Českou republiku ze společné imigrační 
politiky EU. Jedině tak můžeme čelit nesmy-
slným příkazům unijních úředníků a zachovat 

současnou a vyhovující podobu naší imigrační 
politiky. Petr Mach již před dvěma lety dopis 
předsedovi vlády, kde mu radil, jakým způso-
bem vzdorovat povinným imigračním kvótám.  

Svobodní ve Sněmovně budou nesmyslným 
kvótám vzdorovat. Můžeme zůstat bezpečnou 
zemí bez kvót.

Představte si, že vyjdete z obchodu a úředník 
vám odebere polovinu nákupu. To by se vám 
asi nelíbilo. Podobné je to ale s vaší prací, do-
stanete výplatu a hned vám zmizí polovina. 
Proč nám přijde absurdní, že bychom přišli 
o  půlku nákupu, a neprotestujeme, když jde 
o odměnu za práci? A můžeme to nějak změ-
nit? Můžeme vydělávat více?
 
Můžeme! Stačí k tomu snížit daně a zmenšit 
a zlevnit stát.
 
Svobodní nabízejí několik daňových úlev, které 
reálně zvýší mzdy (na účet vám opravdu přijde 
víc peněz) a které reálně sníží výdaje (v obcho-
dech zaplatíte méně).
 
Vyšší mzda o 1000 korun měsíčně
Zvýšíme slevu na poplatníka dani z příjmu 
o  1  000 korun měsíčně (z 2070 na 3070 Kč). 

To  znamená, že každý pracující bude mít 
o 1 000 korun měsíčně vyšší čistou mzdu.

Nižší DPH
Chceme DPH sjednotit na úrovni 14 %. Ceny 
potravin, spotřebního zboží a služeb budou 
nižší. V současné době platí směrnice EU, která 
diktuje min. 15% sazbu do 31. 12. 2017.
 
Zrušíme daň z nabytí nemovitosti
Tato daň činí 4 % z hodnoty koupené nemovi-
tosti. Považujeme tuto daň za nespravedlivé 
opakované zdanění. 
 
Kde na to vezmeme?
Jsme přesvědčeni, že menší a levnější stát mít mů-
žeme. Není třeba, aby se úředníci starali o každý 
náš krok, aby monitorovali a regulovali váš život. 
A už vůbec není třeba, aby z výdělku zaměstnan-
ců a živnostníků stát dotoval obří korporace.

Navrhujeme rušení zbytečných úřadů. Stát 
stále bobtná a jeho provoz vytahuje lidem z ka-
pes více a více peněz. Jen za poslední volební 
období přibylo 10 nových úřadů.
 
Umožníme veškerý kontakt se státní správou 
přes internet. Nebude třeba čipová občanka, 
ani datová schránka. Vše zařídíte prostřed-
nictvím aplikace tak jednoduché, jako je třeba 
internetové bankovnictví.
 
Umožníme hlasovat ve volbách novými meto-
dami. Vedle klasické volby zavedeme bezpečný 
systém korespondenčního nebo elektronického 
hlasování z pohodlí vašeho domova.
 
Pořád si myslíte, že nemůžeme více vydělá-
vat a méně dávat státu?

Můžeme zůstat bezpečnou 
zemí bez kvót

Můžeme mít vyšší mzdy

Platy
Každý zaměstnanec i živnostník
1000 Kč / měsíc = 12 000 Kč / rok

Jídlo
Nyní DPH 15 % = 96 000 Kč / rok

Se Svobodnými DPH 14 % = 95 165 Kč / rok

Domácnost
Nyní DPH 21 % = 360 000 Kč / rok

Se Svobodnými DPH 14 % = 339 174 Kč / rok

24 000 Kč / rok / rodina 835 Kč / rok / rodina20 826 Kč / rok / rodina
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Podívejte se na www.svobodni.cz, jak nás můžete podpořit,  
nebo nám můžete napsat na info@svobodni.cz.

Svobodný magazín. Vydala Strana svobodných občanů.  
Redakce Martin Rumler a Josef Káles. Zdarma.
Zadavatel: Svobodní  |  Zpracovatel: Studio David Geč

Podpořili nás

Soutěžte

Ivan Mládek
hudebník, textař,  

ekonom

Blanka Šrůmová
zpěvačka

Luděk Šorm
majitel Perníkové  

chaloupky

Richard Sulík
lídr největší slovenské 

opoziční strany

o večeři s Petrem Machem a další zajímavé ceny. Zašlete nám text tajenky na e-mail krizovka@svobodni.cz.  
Správné odpovědi půjdou do slosování a vítěze budeme obratem kontaktovat. 


