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Vytvořme společně svobodné prostředí pro rodiny, živnostníky, české firmy a jejich
zaměstnance.
Zastavme bujení státu a jeho prorůstání se zájmy nadnárodních korporací.

Podporujme spolupráci v rámci Evropy založenou pouze na dobrovolnosti a prohlubujme
vzájemné vztahy s historicky přirozenými přáteli České republiky.
Prošetřeme a potrestejme ekonomické a politické zločiny, včetně odpírání lékařské péče,
které uškodily zdravému ekonomickému prostředí a prosazování národních zájmů ČR.

Veřejná správa
Co je špatně?
 Veřejná správa se vymkla kontrole a již přestává být službou občanům. Je jen převodním
aparátem vládní moci a zájmových skupin a korporací. Přikazuje a zakazuje dle libosti a bez
ohledu na svůj původní účel.
 Přebujelý státní aparát. Regulací je tolik, že ani odborníci se v nich nevyznají, přílišné
zasahování do práv občanů.
 Protiústavní omezování občanů. Množící se počet protiústavních nařízení. Drakonická
opatření bez ohledu na proporcionalitu a veřejný zájem.
Jak to změnit?
 Reorganizovat a zeštíhlit ústřední státní správu.
 Provést důslednou reformu všech regulací, příkazů a zákazů.
 Posílit rozhodování regionů a obcí.
 Vytvářet opravdovou zastupitelskou demokracii a kulturu, kdy každý politik si je vědom své
moci dané lidem a dle toho jedná.
Jaký je cíl?
 Posílit svobodu a odpovědnost každého občana. Apelovat na nutnou angažovanost občana
na rozhodovacích procesech.
 Snížení administrativní zátěže na všech úrovních kontaktu občana se státem.
 Návrat co největšího množství rozhodovacích pravomocí zpět do regionů.

Veřejné finance a hospodářství
Co je špatně?
 Vláda dopustila rozvrat veřejných financí, spoluodpovědnost nesou expertní týmy jako
NERV.
 Jasné ne nové monetární politice, je to jen konfiskace majetku střední třídy.
 Vyrovnaný rozpočet díky svobodnému prostředí a úsporám ve zbytných výdajích například
ve zdravotnictví.
 Příznivé prostředí pro inovativní domácí projekty.
 Odmítáme bezhlavý exportní model montoven.
 Průmysl provázaný s vědou, kde bude tlak na skutečné ověřitelné výsledky nikoliv publikace.
 Neopodstatněné omezování podnikání musí skončit!

 Musí skončit protiústavní zasahování do práce a práv ekonomických subjektů.
 Není šetřeno podstaty a smyslu opatření, opatření vydávají dílčí resorty či vláda bez ohledu
na ústavní práva.
 Veřejné finance se propadají do obrovských deficitů.
 Ekonomika státu je umělá díky zásahům vlády a Parlamentu.
 Dotace do soukromé sféry ničí konkurenční prostředí.
 Nepracovat se nesmí ekonomicky vyplatit.
 Vysoké zdanění práce, zneužívané a složité sociální dávky.
Jak to změnit?
 Vrátit všem ekonomickým subjektům svobodu, založenou na potřebách trhu samotného a
jeho poptávce a nabídce.
 Posílit investice do infrastruktury.
 Odstranit nadbytečné regulace.
 Snížit administrativní zátěž.
 Zjednodušit daně.
 Vyřešit a narovnat důchodový systém.
 Regulovat spekulativní obchody na burzách.
Jaký je cíl?
 Ozdravit veřejné finance.
 Zavést konečně svobodu práce a podnikání, zvýšit motivaci k práci.
 Práce se musí vyplácet.
 Větší konkurenceschopnost českých firem na mezinárodním poli.
 Prosperita všech zaměstnanců, podnikatelů a živnostníků.

Právo a spravedlnost
Co je špatně?
 Právo bylo uchváceno a je ohýbáno podle potřeb zájmových skupin a jednotlivců.
 Odklon práva od potřeb občanů a společnosti.
 Prioritní implementace Evropského práva bez možnosti národní korekce a korelace.
 Uchvácení moci soudní zájmovými skupinami.
 Zneužívání silových složek politiky.
Jak se to musí změnit?
 Zjednodušit čitelnost práva.
 Revize starých politických struktur v současných nejvyšších systémových funkcích a
zamezení těmto osobám z dob komunismu v přístupu k moci soudní.
 Výrazně zlepšit vymahatelnost práva pro lidi i firmy.
DÁLE ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ ODBORNÉ KOMISE ČLENŮ NAŠEHO TÝMU.
Jaký je cíl?
 Máme v právu spoustu nových, mladých a nově uvažujících lidí.
 Komunistickou ideologii a Kulturní revoluci a inspirace jimi dát na seznam zakázaných
ideologií. Zákaz působení komunistické strany v ČR.
 Přísně kontrolovat neziskové organizace a jejich napojení na rozhodovací procesy.

Zemědělství a potravinářství
Co je špatně?
 Příliš silná vazba na komunistickou ideologií podjaté centrální řízení, které historicky nikdy





nefungovalo, a navíc je ještě diktováno velkými zeměmi EU.
Nesmyslná a trh ohýbající dotační politika více či méně zaměřená na prospěch
agrokomplexů a velkých produkčních celků a nadnárodních korporací.
Silná monopolizace trhu.
Nešetrné hospodaření s krajinou a jejími zdroji.

Jak to změnit?
 Zrušit současnou dotační politiku EU a nahradit ji deregulací trhu.
 Změna podpory producentů potravin a komodit směrem k menším lokálním producentům a
jejich přiblížení konečným spotřebitelům.
 Zaměřit se na vodní zdroje, a přirozené zadržování vody v krajině.
 Vrátit vodu zpět do rukou občanů ČR.
Jaký je cíl?
 Šetrná krajinotvorba a péče o půdní fond s upřednostněním dlouhodobého rozvoje s
akcentací hospodaření s vodou a její zadržení v krajině.
 Co největší druhová pestrost rostlin a živočichů ve volné krajině.
 Výrazně omezit průmyslovou těžbu dřeva na našem území

Životní prostředí
Co je špatně?
 Nedostatečně řešená likvidace historické ekologické zátěže.
 Pomalý přechod na jiné zdroje el. energie, včetně chybějící podpory průlomových
technologií.
 Nadbytečné využívání zdrojů nerostného bohatství.
 Neúměrné zatížení městských aglomerací dopravou a sní spojenými hlukem a zplodinami.
Jak to změnit?
 Důsledné vymáhání neodkladných rekultivačních prací od původců.
 Podpora vědy a výzkumu v oblasti průlomových zdrojů el. energie.
 Zamezení megalomanských regulačních projektů typu poručíme větru dešti – řepka jako
bionafta, dotace na solární elektrárny z rozpočtů, betonová koryta řek.
 Odklon dopravy z center měst dostavbou městských okruků.
Jaký je cíl?
 Omezení ekologické zátěže ve středně i dlouhodobém horizontu.
 Kultura a čistota životního prostředí v okolí místa bydliště s důrazem na zdravý a
prosperující vývoj člověka a krajiny.

Sociální problematika
Co je špatně?
 Dlouhodobě špatná politika v oblasti. Neřešení nastupujících aspektů stárnutí populace.
 Demotivační programy státní podpory.
 Rozvrat tradiční rodiny.
Jak to změnit?
 Posílit důchodový systém dalšími pilíři.
 Zastropovat důchody vzhledem k průměrné mzdě.
 Zvýšit podporu rodin s dětmi.



Motivovat lidi k životu v tradiční rodině a výchově dětí.

Jaký je cíl?
 Sociální spravedlnost zaměřená na prospěšnost společnosti.
 Adresný systém sociálního zabezpečení
 Zvýšení porodnosti místních obyvatel.
 Výchova dětí ve fungující a prosperující rodině.

Kultura
Co je špatně?
 Směřování k celosvětové uniformitě a kolektivismu.
 V živém umění dotování příspěvkových organizací nepřiměřeně větší než dotování
nezávislých subjektů.
 Chybí propojení kultury se školstvím a vzděláváním.
 V ochraně kulturního dědictví neprosazují odborné instituce dostatečnou vůli vůči
developerům.
 Vládnou nepřiměřeně přísná a deformovaná autorská práva.
Jak to změnit?
 Upřednostňovat projekty podporující národní, kulturní a historické povědomí národa.
 Vrátit veřejnoprávní média zpět ke službě veřejnosti.
 Dosáhnout rovnovážné podpory institucionálního a nezávislého umění.
 Posílit váhu humanitních předmětů ve školách. Propojit školy s provozovateli umění.
 Oživit odborné instituce (např. Národní památkový ústav, urbanistické instituce), aby byly
sebevědomým partnerem politiků a developerů.
 Omezit přebujelou a špatně nastavenou ochranu autorských práv.
 Média nesmí být vlastněna korporacemi. Vlastník média nesmí propagovat politické cíle.
Jaký je cíl?
 Žití s uměním a kulturou od dětství = podmínka pro jejich plné celoživotní využití. Plnost
života, orientace ve světě.
 Živé, různorodé, dynamicky se vyvíjející umění a kultura. Zároveň zachování stability a
tradic.
 Rovnováha mezi novým a starým. Zachování hodnot bez blokování rozvoje a tvorby nových
hodnot.
 Svobodný rozvoj umění s využitím impulsů z minulosti. Zároveň férové odměny pro autory.
 Umění zobrazuje krásu a přirozenost.

Zahraniční politika
Co je špatně?
 Slabé prosazování a podpora zájmů ČR jako hrdé země hájící práva a svobody.
 Výrazné podřízení se zájmům EU a tlakům a zájmům cizích státních mocností.
 Podpora globálních projektů, které nejsou pro ČR přínosné.
Jak to změnit?
 Přestat slepě následovat diktáty EU.
 Založit evropské společenství na spolupráci, dialogu a dobrovolnosti implementace
koordinačních doporučení a volném trhu.
 Soustředit se na prospěšné vztahy se slovanskými sousedy a sousedy sdílejícími podobné
hodnoty a ekonomické zájmy.
 Vyhrazení role armády pro domácí alokaci a její podpora zahraniční politiky ČR. Doktrína

neposkytování našich sborů pro konflikty, na kterých ČR nemá zájem.
Jaký je cíl?
 Vybudování jasného směru zahraniční politiky silné, sebevědomé a suverénní země ČR.
 Prosazování principů práva, svobody a lidskosti.
 Posílení soudržnosti regionu a prohlubování vztahů s přirozenými a historickými přáteli ČR a
ujasnění vztahů s okolními státy.
 Zakotvení neprolomitelnosti Benešových dekretů.

Zdravotnictví
Co je špatně?
 Samotný koncept veřejného zdraví je umělý konstrukt, zaměřený na tvorbu pacientů.
 Člověk je savec a ti mají zcela přirozeně mechanizmus stárnutí a smrti, medicína tu není od
toho, aby za cenu likvidačních nákladů oddalovala nevyhnutelnou smrt jednotlivců. Oproti
tomu je potřeba zamezit jakýmkoliv plánům na státem legalizovanou podporu eutanázie.
 Současné zdravotnictví je provozováno v jejich prospěch, nikoliv s ohledem na prospěch a
zájmy pacientů.
Jak to změnit?
 Obnovit váhu Hippokratovy přísahy – v první řadě neškodit.
 Česká lékařská komora musí přestat protěžovat jen jeden druh specialistů
z ultrakonzervativního křídla medicíny.
 Nesmí být vynucovány žádné zákroky proti vůli jednotlivce včetně očkování.
 Zamezit vlivům silných farmaceutických lobbistických organizací.
 Konec nucených zákroků, jako je testování a trasování, konec současného konceptu
veřejného zdraví.
 Farmaceutické firmy nesmějí propagovat na území ČR u lékařů své produkty skrytým, ale i
zřejmým způsobem. Lékaři sami rozhodují případ od případu, jakou medikaci zvolí.
 Zavedení limitu plateb z veřejného pojištění na péči, který bude daný věkem a zdravotními
vyhlídkami. Lidé jsou dnes mučeni jen proto, aby dosáhli o pár měsíců vyššího věku dožití.
 Podpora tradičních přístupů v medicíně.
Jaký je cíl?
 Zdravortnictví je o zdraví a ne o tvorbě pacientů.
 Jasná finanční odpovědnost za vlastní zdraví, socialistické zdravotnictví umožnilo rozkrást
zemi.
 Prevence je sport a zdravý životní styl, kdo to neakceptuje nemá právo ruinovat veřejné
finance nebo dokonce požadovat omezování práv ostatních.

Věda, výzkum a vývoj
Co je špatně?
 Nepřijatelné je hodnocení a de facto tedy i řízení našeho výzkumu, převážně podle publikací
v zahraničních časopisech v držení zájmových soukromých subjektů.
 Současný stav hodnotíme jako katastrofální, nejsou výsledky, rostou počty teoretiků a teorií,
které jsou pro praxi nepoužitelné.
 Vědci mají dokonce ambice diktovat nám politiku a omezovat naše práva. Apelují pouze
svou domnělou autoritou, nikoliv výsledky.
 Odmítáme nebezpečnou fikci vědeckého koncensu. Nechceme dogmatickou vědu, která
není postavena na výsledcích, ale zakládá se pouze na teoretické shodě několika jednotlivců
a zájmových skupin.

Jak to změnit?
 Výzkum bude razantně demokratizován co do přístupu, tak do hodnocení. To bude probíhat
v rámci demokraticky volených orgánů, nikoliv pomocí publikací v zahraničních soukromých
časopisech.
 Není možné ignorovat mnohé jevy jen proto, že nevyhovují lobbistickému vlivu. Za sabotáž
je možné označit například ignoranci levných léků a jevů okolo studené fúze neboli LENR
(Low Energy Nuclear Reaction).
 Neučit nepoužitelné teorie, nestavět na nich zkoušky. Důležitá je schopnost porozumět
jevům a být schopen s nimi pracovat.
 Výchova dětí a mládeže k odvaze v experimentech a zlepšení přístrojového vybavení škol a
motivace vyučujících vědní obory.
Jaký je cíl?
 Důraz na jednoduchost a použitelnost teorií. Primární hodnocení teorie je jednoduchost a
vysvětlovací síla. Hodnocení objevu je funkčnost.
 Pružný a efektivní systém, který reflektuje potřeby trhu a společnosti.

Bezpečnost a obrana
Co je špatně?
 Problematické jsou nebojové mise armády, například armáda nemá za úkol vypomáhat při
zdravotních a sociálních komplikacích vlády uvnitř státu (chytrá karanténa).
 Armáda nemá vykonávat nejasně definované intervence ve vzdálených zemích, každá
intervence musí mít srozumitelná Rules of Engagement. Doktrína domácí půdy především,
vyhnout se ekonomicky a politicky neefektivnímu nasazování armády ČR v expedičních
eskapádách (Mali, balkánský konflikt, Afganistán).Na kterých nemá zájem ČR, ale jde zde o
globalistické zájmy.
 Modernizovat materiální vybavení přednostně z prostředků domácího průmyslu.
Jak to změnit?
 Posílit vysoce technologické oblasti, prostředky elektronického boje a protivzdušnou
obranu.
 Spolupráce s veřejností i v rámci těchto specializovaných útvarů nikoliv pouze aktivních
záloh.
 Posílit legislativně úlohu legálních držitelů zbraní při obraně státu a před hrozbami
teroristických útoků (Izraelský, Švýcarský model).
 Popularizace těchto systémů mezi mládeží a veřejností.
 Posílit nezávislost Policie ČR a IZS.
Jaký je cíl?
 Efektivní, moderní, silná, akceschopná armáda a silná protivzdušná obrana.
 Klíčové bezpečnostní a rizikové systémy musí být primárně domácí provenience.
 Mladá generace musí mít tělesnou zdatnost a bojového ducha, nikoliv pocit viny za cokoliv.

Školství
Co je špatně
 Přílišný důraz na testovatelnou látku, výsledky teoretických testů a poslušnost, nikoliv
schopnosti. Vzdělávání je výchova k poslušnosti a pocitu viny.
 Deficit rozvoje osobnosti studenta a jeho přirozených schopností a fyzické zdatnosti.
 Mladí nejsou sebevědomí a socializovaní, jsou drženi v izolaci a je jim vštěpován pocit viny







za domnělé šíření nakažlivé choroby.
Vzdělávání prosazuje předně politické zájmy a cíle.
Snižující se kvalita vzdělání.
Produkování nadměrného množství vysokoškoláků tzv. humanitními obory či obory veřejné
správy, kteří mají po vystudování velké problémy s uplatněním na trhu práce .
Malá provázanost školství s výrobou a podnikatelským sektorem.
Školství se provozuje spíše pro silné školské odbory a učitele než pro žáky.

Jak to změnit?
 Nedovolit v dětech pěstování kultu pocitu viny.
 Vedení ke sportu, pohybu, sebevědomí a rozvoji přirozených individuálních dovedností
jednotlivce v symbióze zapojení se do kolektivu.
 Budování schopností a porozumění, testovat pouze použitelné věci.
 Podpora kvalitního neinstitucionalizovaného vzdělávání.
 Školy musí vzdělávat. Nesmí prosazovat žádnou ideologii nebo ovlivňovat politickou
názorovou integritu studenta v souladu se zákonem.
Jaký je cíl?
 Socializace dětí, kolektiv je důležitý, konec nucení do distanční výuky.
 Konec inkluze v současné podobě.
 Moderně vybavené laboratoře a dílny i pro samostatné projekty dětí.
 Rozumný a odborně i profesně vyspělý učitel bez hysterických obav o zdraví.
 Zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu práce pro absolventy.

Doprava
Co je špatně?
 Rozvoj dopravní infrastruktury je nesystematický, chaotický a nekoncepční bez kladení
důrazu na aspekty dlouhodobé udržitelnosti s přihlédnutím k potřebám obyvatel a
podnikatelského sektoru.
Jak to změnit?
 Zjednodušení a zrychlení stavebních řízení.
 Zlepšení v oblasti plánování rozvoje dopravní infastruktury.
 Důkladná kontrola hospodaření a procesní audity v SFDI , ČD, a dalších dotčených
organizací.
 Důkladný audit bezpečnosti v dopravě všech komunikací.
Jaký je cíl?
 Dopravní infrastruktura s vazbou na potřeby lidí, nikoli stavebníků.
 Zamezení plýtvání zdroji.
 Bezpečná a rychlá doprava bez přebujelé silniční tranzitní dopravy.
V Praze , Novém Jičíně a Ostravě dne 31.1.2021
David Tesař, Martin Kolenovský, Lukáš Neterda, Lukáš Podlucký
přípravný výbor PSP

