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ZA NEZÁVISLOST 
VLASTNÍKŮ názorů, aut, 

zbraní, nemovitostí… 

ZA NEZÁVISLOST 
PODNIKÁNÍ, 

I TOHO MALÉHO 

ZA NEZÁVISLOST  
NA VÝHODÁCH  
PRO VYVOLENÉ 

PŘI SPLNĚNÍ PLÁNU SVOBODNÝCH 
A1: Vaše názory  
chceme slyšet,  
ne umlčovat 

B1: Lidé se nebojí 
začít podnikat 

C1: Dotace už neničí 
obchod ani ty,  

kteří je nedostanou 
A2: O způsobu dopravy 

si rozhodují lidé, 
ne politici 

B2: Podnikatel je tu 
pro zákazníky, 

ne pro úředničinu 

C2: Málo korupce  
a zneužívání moci 

A3: Platí pravidlo:  
Můj dům, můj hrad 

B3: Daně státu platíme 
snadno a přímo 

C3: Vyšší mzdy pro všechny 

A4: Se svým majetkem  
podle svého 

B4: Nebrání se dohodě 
zaměstnavatele  
a zaměstnance 

C4: Jediná sociální dávka – 
je solidární, ale 
nedemotivuje 

A5: Malý vlastník  
není slabý vlastník 

B5: Pracovat  
bude moci každý 

C5: K mladým se přistupuje 
férově 

¨ 

A1) Vaše názory chceme slyšet, ne umlčovat. Absolutní svoboda slova – Cílem 
Svobodných je zrušit nebo upravit právní normy, které omezují svobodu slova 
a projevu. Zároveň je třeba proti legislativním tlakům na omezování svobody 
slova z EU bojovat legislativními zbraněmi i na vnitrostátní úrovni. 

A2) O způsobu dopravy si rozhodují lidé, ne politici. Konec šikany 
automobilistů – Svobodní odmítají ideologické předsudky vůči dálnicím a 
individuální automobilové dopravě. Osobní doprava je výrazem svobody 
jednotlivce a jen každý člověk sám ví, jestli je pro něj lepší doprava 
individuální, nebo hromadná. 

A3) Platí pravidlo: Můj dům, můj hrad. Každý má právo chránit své zdraví a 
majetek – Každý způsobilý a zákona dbalý občan musí mít ústavou 
zaručenou možnost bránit sebe, své blízké a svůj majetek i se zbraní v ruce. 

A4) Se svým majetkem podle svého. Stavební zákon, zákaz kouření… – 
Svobodní odmítají omezování svobody podnikání a vlastnictví, zákazem 
výkonu jinde legálních činností jako je kouření. Výkon vlastnického práva by 
neměl narušovat ani do detailů zacházející stavební zákon, jsme tedy pro jeho 
zjednodušení nejen v procesní stránce. 



2/2 

 

Strana svobodných občanů 
Perucká 2196/14 
120 00 Praha 2 

+420 773 697 985 
kancelar@svobodni.cz 
www.svobodni.cz 

Bankovní konto: 2100382818/2010 
Č. registrace: MV-4812-4/VS-2009 
IČ: 71339612 

 

A5) Malý vlastník není slabý vlastník. Pozemkové úpravy – Kvalitní a rychle 
provedené pozemkové úpravy mohou vyřešit mnoho problémů v zemědělství 
a také narovnat pozici vlastníka, který se dnes ke svému majetku nemůže 
chovat jako vlastník. 40 let komunistického režimu nepřineslo žádné 
pozemkové úpravy, které probíhaly v západní Evropě v souvislosti 
s mechanizací zemědělství, a měli bychom to brzy napravit. 

B1) Lidé se nebojí začít podnikat. Snížení bariér pro start podnikání – Je třeba 
odstranit záměrně vytvořené bariéry vstupu na trh i bariéry, které jako vedlejší 
efekt tvoří složité legislativní prostředí a stále zvyšující se požadavky státu. 
Konkurenční prostředí je nejlepší nejen pro ekonomiku, ale i pro zákazníky. 

B2) Podnikatel je tu pro zákazníky, ne pro úředničinu. Pár stručných zákonů – 
Podnikatel má o sobě sdělovat jen nejnutnější informace, které mají úřady 
sdílet mezi sebou, aby je sděloval jednou. Je třeba razantně snížit dobu 
papírování, která je u průměrného podnikatele přes 400 hodin ročně. 

B3) Daně státu platíme přímo a snadno. Daňové přiznání na A4 a všechny 
peníze na účet zaměstnance – Máme připravené zkrácené daňové přiznání. 
Zároveň chceme vyvolat diskusi nad tím, zda není právem zaměstnance dostat 
přehledně veškerý výdělek na účet, aby o placení daní a odvodů měl přehled. 

B4) Nebrání se dohodě zaměstnavatele a zaměstnance. Dobrovolný zákoník 
práce – Svobodní chtějí zaručit smluvní svobodu, pokud jde o práci. Chtějí 
proto umožnit uzavírání pracovních smluv mimo Zákoník práce. Současně 
jsou pro zachování pravidel daných zákoníkem práce pro ty zaměstnavatele a 
zaměstnance, kterým budou vyhovovat. 

B5) Pracovat bude moci každý. Zrušení minimální mzdy – Minimální mzda 
brání v ekonomicky složitější době dosáhnout na práci těm, kteří mají nejnižší 
výkon. Svobodní jsou pro zrušení minimální mzdy po vzoru Rakouska. 

C1) Dotace už neničí obchod ani ty, kteří je nedostanou. Zrušení dotací – Stává 
se pravidlem, že na trhu neuspěje ten, kdo nabízí nejkvalitnější a nejlevnější 
služby, ale ten, kdo ukořistí dotace či jiné výhody. Svobodní jsou pro uvolnění 
podnikání – zrušení dotací, regulovaných cen a produkčních kvót.  

C2) Málo korupce a zneužívání moci. Štíhlé úřady – Velký stát znamená velký 
prostor pro korupci a zneužívání moci. Svobodní chtějí zásadně snížit státní 
aparát i množství peněz, o kterém rozhoduje. Máme seznam úřadů na zrušení. 

C3) Vyšší mzdy pro všechny. Nízké daně – Nízké daně přinesou více peněz do 
peněženek těch, co poctivě pracují. Svobodní také prosazují zrušení daní, 
které vynášejí minimum prostředků do státního rozpočtu a vzhledem k 
administrativním nákladům se je nevyplatí vybírat, jako je daň z nabytí 
nemovitých věcí, daň silniční, daň z plynu, daň z elektřiny či daň z uhlí. 

C4) Jediná sociální dávka – je solidární, ale nedemotivuje. Negativní daň – je 
ufinancovatelnou formou základního příjmu, jediné sociální dávky, která 
nahradí všechny současné dávky pro zdravé jedince. 

C5) K mladým se přistupuje férově. Sociální a zdravotní do 26 let odpustit 
nejen studentům – Stát má ulevit všem bez ohledu na cestu, kterou si vybrali. 


