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Česká republika si zaslouží vládu, která bude myslet především na naše občany.Česká republika si zaslouží vládu, která bude myslet především na naše občany. Více čtěte na str. 2
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Braňme 
Je to nástroj, jak 
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• Pandemie covidu-19 
je už zřejmě na ústupu. 
Přichází čas závěrečné-
ho bilancování a hodno-
cení kroků vlády. Jaký 
je váš pohled?
Myslím, že všichni občané, 
kteří hodnotili a hodnotí 
kroky vlády, byli na počátku 
krize připraveni na nejtvrd-
ší opatření a prokazovali 
velkou ochotu se aktivně 
i odpovědně podílet na řeše-
ní pandemické krize. Jejich 
odhodlání se však vládě 
podařilo zmatky a infor-
mačním chaosem dokonale 
podlomit. Korunu všemu 
nasadily neprůhledné, 
předražené nákupy roušek, 
respirátorů a testů, kdy ob-
čané měli oprávněný pocit, 
že se stali obětí nějakého 
špinavého byznys plánu. 
Vláda se nemůže vymlouvat, 
že by lidé nespolupracovali, 
vláda nám prostě ukázala, 
že to, na čem stavěli vládní 
představitelé svoji politiku - 
úspěšný a výkonný manage-
ment - je pouhá iluze. Iluze, 
která splaskla a stála nás 
stamiliardy korun. 

• Kde se podle SPD staly 
chyby ve vládní strate-
gii? 
Hnutí SPD od počátku 
pandemie říkalo, že je třeba 
zaměřit úsilí na ochranu 
rizikových skupin občanů, 
kde hrozilo největší ne-
bezpečí fatálního průběhu 
nemoci covid-19. Tam byla 
příležitost zabránit lidským 

ztrátám. Zároveň jsme říkali, 
že plošná opatření nikam 
nepovedou, pouze způsobí 
další ekonomické ztráty, a to 
především v oblasti malého 
a živnostenského podnikání. 
Můžeme říci, že vláda bojo-
vala s lidmi, místo aby řešila 
skutečný problém šíření 
nákazy. Za velmi zásadní po-
važuji selhání vakcinačního 
programu, který měl pro-
běhnout rychle a na dobro-
volném základě především, 
a to opět opakuji, u riziko-
vých skupin, což jsou senioři 
a vážně nemocní. Je nutné 
podtrhnout, že vakcinační 
program musí být postaven 

na naprosté dobrovolnosti 
a v budoucnu nesmí dochá-
zet k diskriminaci lidí, kteří 
se do něj odmítají zapojit. 

• Pandemická krize se 
určitě projeví a již se 
projevuje v sociální 
a ekonomické oblasti 
České republiky. Co mu-
síme udělat, abychom 
z krize vyšli silnější? 
Je zcela zásadní podpořit 
v ekonomice nejpostiženější 
oblast, tedy malé a střed-
ní podnikání. To je vždy 
sektorem ekonomiky, který 
stabilizuje situaci. V každé 
krizi trpí především nižší 
a střední třída, tedy lidé, kte-

ří chodí do práce či podnikají 
a snaží se odpovědně zajistit 
budoucnost sobě a své rodi-
ně. Stejně tak trpí i invalidní 
a starobní důchodci. Těm 
je potřeba říct: máme šanci 
se z toho dostat, a pomů-
žeme proto tam, kde chtějí 
poctivě pracovat a férově 
podnikat. Tato země musí 
konečně začít hospodařit 
v zájmu všech slušných lidí. 
Je proto naprostou nutností 
obnovit rozpočtovou rovno-
váhu, neboť opatření vlády 
se realizovala za cenu téměř 
nekontrolovaného nárůstu 
dluhu veřejných fi nancí.

• Potvrdila pandemická 
krize váš odmítavý po-
stoj k Evropské unii? 

Naprosto jednoznačně. 
Pandemická krize je dalším 
z velkých debaklů politiky 
Evropské unie (EU). Hnutí 
SPD programově a dlou-
hodobě odmítá migrační 
politiku EU. Dlouhodobě 
odmítáme teorie multi-
kulturalismu, přinášející 
agresivní formy islámu, 
a především jednoznačně 
odmítáme politiku for-
mování evropského su-
perstátu. Způsob selhání 
koordinace vakcinačního 

programu musí přece 
varovat všechny, kteří si 
nalhávali, že i na úrovni 
EU se budou řešit problé-
my v zájmu jednotlivých 
evropských národů. Proto 
v našem programu jasně 
zůstává prosazení práva 
na referendum o setrvání 
v EU. Český občan potřebu-
je mít v ruce tuto možnost 
proti byrokratům budují-
cím superstát EU. 

• Lidé se bojí o práci 
a budoucnosti v zadlu-
ženém státě. Vaši poli-

TOMIO 
OKAMURA

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

SLUŠNÝ ČLOVĚK 
MUSÍ BÝT NA 1. MÍSTĚ!

VO LEBNÍ 
PRIORITY

  Pánem v naší republice 
musí být občané – ne eli-
ty, ať už jsou vybírané jak-
koli, a nepřipustíme, aby 
o nás rozhodovali lobbisté 
v Bruselu. 

  Jsme jediná parlamentní 
strana, která prosazuje 
referendum o vystoupení 
z EU. 

  Žádáme ústavní prá-
vo na nepromlčitelnou 
spravedlnost nebo právo 
na skutečnou svobodu 
projevu, bráníme vlaste-
necké a národní tradice.
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 slušné lidi! 
 chránit výsledky naší práce

tičtí odpůrci si myslí, že 
je potřeba zvýšit daně. 
Je to skutečně nutné? 
Pandemická krize přede-
vším ukázala systémové 
nedostatky ve fungování 
naší republiky. Stát v řadě 
případů sebere lidem pe-
níze prostřednictvím daní 
a utrácí je způsobem, nad 
kterým veřejnost nemá 
kontrolu a kterým se zvyšu-
je státní dluh. Je nutné, aby 
naše země začala hospoda-
řit a seškrtala přebytečné 
výdaje, které jsou v řádech 

desítek miliard korun. Opa-
kovali jsme mnohokrát, že 
musíme zastavit nárůst ná-
kladů státní správy, omezit 
podporu solárních baronů 
i politických neziskovek 
a zásadním způsobem mu-
síme vyřešit otázky spojené 
s reformou sociál-
ních dávek. Nemůžeme 
platit takzvané nepřizpůso-
bivé, kteří odmítají práci, 
přestože pracovat mohou. 
Samozřejmě, pokud někdo 
není schopen prosazovat 
tuto správnou politiku, tak 
mu nezbývá nic jiného než 

přijít se zvýšením daní. 
My naopak říkáme, že lidé 
už platí dost vysoké daně. 
Pokud máme něco zdanit, 
pak zisk nadnárodních 
korporací, které každý rok 
vyvádí z České republiky 
300 miliard korun. Nezapo-
mínejme, že jsou to peníze 
z práce našich obyvatel! 

• SPD podle některých 
médií dělá proruskou 
a provýchodní politiku. 
Lžou? 
To je nesmysl. Jsou to zkrat-
ky lidí, kteří vidí politický 
svět, jako by se nezměnil 
a jako by stále jeho problém 
existoval především ve spo-
ru mezi takzvaným Výcho-
dem a Západem. Takový 
svět už není, nyní má více 
pólů. Když se podíváte, jak 
se vyvíjí, tak uvidíte ob-
rovský ekonomický nárůst 
řady nových ekonomických 
gigantů - Číny, Indie, Indo-
nésie a Brazílie. A bohužel 
vliv řady dříve ekonomicky 
silných zemí, včetně těch 
z Evropy, slábne. 

• Jak má tedy Česká re-
publika formulovat svou 
zahraniční politiku?

Česká republika se musí za-
měřit na proexportní politiku 
a na hájení českých ekono-
mických zájmů. SPD není ani 
probruselská, ani proruská, 
ani proamerická. SPD je ná-
rodní strana, pro kterou je ČR 
na 1. místě. Česká republika 
potřebuje exportovat ma-
ximální množství hotových 

výrobků, nikoliv polotovarů, 
a to do cílových zemí a za ma-
ximální realizační ceny. To je 
jediná budoucnost tuzemské 
ekonomiky. 

NECHCEME LIDEM
ZVYŠOVAT DANĚ

VO LEBNÍ 
PRIORITY

  Považujeme přímou de-
mokracii za zásadní ná-
stroj obrany svobody 
a práv občanů České re-
publiky včetně přímé vol-
by, odvolatelnosti a přímé 
hmotné odpovědnosti po-
litiků. 

  Chceme skutečnou svo-
bodu všem lidem a demo-
kracii, tedy vládu lidu nad 
jejich zemí. 

  Hnutí SPD nechce lidem 
zvyšovat daně. 

  Prosazujeme více peněz, 
bezpečí a spravedlnosti 
pro všechny slušné ob-
čany.

„Nemůžeme platit takzvané nepřizpůsobivé, kteří odmítají 
práci, přestože pracovat mohou,“ má jasno Tomio.
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Braňme slušné lidi!
Je to nástroj, jak  chránit výsledky naší práce
TOMIO OKAMURA
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Je
T

• Řada lidí se již teď 
obává o svoje důchody, 
veřejnou zdravotní péči 
nebo veřejné školství. 
Má SPD řešení?

Silné veřejné školství 
a zdravotnictví i zajištění 
veřejného důchodového 
pilíře musí být absolutní 
priority sociální politiky 
České republiky. Je to tedy 
i naše nejvyšší programo-
vá priorita.Člověk, který 
pracuje a platí daně nebo je 
zdravotně postižený, musí 
mít jistotu, že jeho děti 
dostanou vzdělání, v nemo-
ci o něho bude postaráno 
a obdrží důchod, který mu 
umožní důstojný život. Už 
jsem uvedl, jaká k tomu 
vede cesta: restrukturaliza-
ce státního rozpočtu a zajiš-
tění ekonomické prosperity 
ČR prostřednictvím jeho 
konkurenceschopnosti 
na světovém trhu.

• Jaká největší rizika 
vidíte v budoucnosti 
České republiky a na-
opak jaké příležitosti se 
nám naskýtají ve světě? 
Stále žijeme v zemi, kde je 
velké množství šikovných 

a pracovitých lidí. Pokud 
bude tento potenciál vyu-
žit, není nutné se obávat 
o budoucnost země. Bohu-
žel zásadním rizikem je, že 
výsledky práce našich lidí 
přijdou vniveč vinou špatně 
hospodařícího státu a zisky 
si přivlastní nadnárodní 
korporace. Hlavní hroz-
bou pro naši zemi v rámci 
globalizace je tedy snaha 
nadnárodních korporací 
připravit nás nejen o suve-
renitu a kulturu, ale přede-
vším o zisky. Proto braňme 
suverenitu naší země! Ta 
není samoúčelná. Je to 
nástroj, jak chránit výsled-
ky naší práce. Takzvaná 
zelená politika EU totiž 
není nic jiného než záminka 
k převzetí totální kontroly 
nad národní ekonomikou 
České republiky. Fakticky 
jde o globální vyvlastnění 
bohatství jednotlivých zemí 
a jejich občanů ve prospěch 
globalistů.

• Co vzkážete před vol-
bami mladým lidem? 
Myslím, že mladí lidé touží 
po svobodě a životní perspekti-
vě. Jsem skutečně přesvědčen, 
že jediným, kdo jim může 
zaručit svobodu, je samostatná 
Česká republika. Pokud mladí 
lidé hledají životní perspektivu, 
tak tou je možnost tak tou je 
možnost mít dobrou práci, za-
ložit rodinu a vychovávat vlast-
ní děti. Rodina je místo, kde 
se potkávají všechny formy 
lásky. Pro mladé páry, které si 
tento fakt uvědomují, máme 
velkorysý program podpory 
mladých pracujících rodin. Jde 
o podporu na základě daňo-
vých slev, které umožní sociál-
ní stabilitu rodiny a podporu 
směřující k zajištění bydlení.  
Mladí lidé jsou skutečnou 
budoucností země. Já proto 
věřím, že každý z nás si 
chce jednou říct: „Udělal 
jsem všechno proto, aby 
moje vnoučata žila ve svo-
bodné a prosperující České 
republice.“

Pokud máme
něco zdanit, pak 

zisk nadnárodních 
korporací, které 
každý rok vyvádí 

z České republiky 
300 miliard korun

CITÁT 
ROKU

VO LEBNÍ 
PRIORITY

  Podporujeme přirozené 
společenské hodnoty, jako 
je rodina nebo úcta ke 
starším spoluobčanům. 

  Odmítáme přijetí eura 
a naopak požadujeme 
zachování české koru-
ny. Jsme proti bláznivým 
projektům EU v oblasti 
energetiky, které ohrožují 
dostatek cenově dostupné 
energie pro občany.

  Hnutí SPD odmítá imi-
grační politiku a cíle EU. 
Jasně a nekompromisně 
odmítáme přijímání nele-
gálních imigrantů na úze-
mí České republiky.

  Říkáme NE islámu v ČR. 
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6 KROKŮ 
K NÁRODNÍ EKONOMICE

Jak z této situace ven? 
Existuje jediná odpověď – a tou je rehabilitace 

pojmu „národní ekonomika“. 

RADIM FIALA, 
MÍSTOPŘEDSEDA 

SPD

Často je slyšet, že nesmíme vystupovat proti tržním principům v ekonomice. 
Jde o lživý argument, ekonomika EU je prolobována zájmy Německa
 a Francie, trh je pokřiven dotacemi a kvótami a v oblasti energetiky 

ideologickými nesmysly takzvaných aktivistů.

Je nutné zajistit strate-
gické zájmy ČR v oblasti 

energetiky, potravin, 
surovin a pitné 

vody.

1

Nebát se podporovat české 
fi rmy v oblasti významných 

státních zakázek. Peníze 
daňových poplatníků musí 
dostat fi rmy, které zdaňují 

u nás a jejichž zisk zde 
zůstává.

4

Je třeba ukončit vytaho-
vání zisku z ČR. Nástrojem 
mohou být reinvestiční po-
vinnosti a důsledný postup 

proti odtékání peněz 
přes tzv. daňové 

ráje.

k č
6

Je nutné vytvořit 
vlídné podnikatelské 
prostředí pro živnost-

níky a regionální 
fi rmy.

3

ČR a její ekonomika musí 
usilovat o export hotových 

výrobků na zahraniční trhy, 
které musí získávat všemi 

směry bez politických 
tlaků.

5VO LEBNÍ PRIORITY
  Odmítáme zvýhodnění a pozitivní diskriminaci lidí na zá-
kladě jejich rasy, etnika nebo pohlaví.

  Prosazujeme zaručený minimální důstojný důchod, na 
úrovni minimální mzdy pro všechny slušné lidi a pomoc 
všem potřebným a slušným lidem v těžké zdravotní nebo 
životní situaci.

  Podpora pracujícím rodinám s dětmi musí být skutečně 
výrazná a motivující. Naopak sociální systém nesmí zneu-
žívat lidé, kteří odmítají práci nebo porušují zákony. 

  Budeme prosazovat zestátnění exekutorů, ochranu dluž-
níků i věřitelů, trestání lichvy a státní pomoc lidem v dlu-
hových pastech.

  Jsme vlastenecké hnutí, které dnes jako jediná parla-
mentní strana prosazuje systémové změny, které by 
v naší zemi nastolily skutečnou demokracii bez pří-
vlastků. Hájíme odkaz prezidenta osvoboditele Tomáše 
G. Masaryka a hodnoty, které prosazoval – občanskou 
i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní 
evropské tradice a národní hrdost. Bojujeme za dědictví 
našich předků, kteří vybojovali naše národní práva a nikdy 
nepřipustíme jejich zcizení.

  Prosazujeme zákon „Můj dům, můj hrad“ – posílení práva 
občanů na sebeobranu.

Zaškrtněte si v kalendáři – volby 

do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR proběhnou 8. a 9. října! 

RYCHLÝ 
FAKT

ČR musí připravit vlastní 
dotační projekty na podporu 
českých fi rem v oblasti teleko-
munikací, datových sítí a čes-
kých fi rem, které produkují 

technologicky náročné 
výrobky a služby.

řřřřiiii
2

Členové SPD a místopředseda Radim Fiala rozdávali 
v době, kdy to bylo nejvíce třeba, vlastnoručně ušité 
roušky v Domově seniorů a nemocnici v Prostějově.

SPD POMÁHÁ
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ČESKÝ JARMARK           2021 

NÁŠ SEDLÁK,
DOBRÝ SEDLÁK! 

čerstvá vejce

1,99
 

/ kus

Běžná cena supermarket: 
3 Kč/ks z Lotyšska

cibule

cibule

6,90/ kg

Běžná cena supermarket: 
39,90 Kč/kg z Holandska

brambory

4,60
 

/ kg

Běžná cena supermarket: 

30 Kč/kg z Egypta

CO BABIŠ A SPOL. ZNIČILI, 
SPD OPĚT NAPRAVÍ.

SPD VRÁTÍ LEVNÉ A KVALITNÍ 
POTRAVINY DO ČESKÝCH 

SUPERMARKETŮ. 
PŘIJĎTE OCHUTNAT SAMI!

Běžná cena supermarket: 
200 Kč/kg z Polska 

jemné párečky

49,90
 

/ kg

S

Běžná cena super

Běžná cena supermarket: 
149 Kč/kg z Německa

přední hovězí

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

112.90
 

/ kg

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

jablka

9,90
 

/ kg

Běžná cena supermarket: 

30 Kč/kg ze Španělska

Férová cena SPD
(od českých sedláků)
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KAMION “SPĎÁK“
Největší turné tohoto roku, kde se můžete seznámit
s našimi kandidáty a volebním programem.
Občerstvení zajištěno.

Přijede i do
Vašeho města!

Více informací, termíny
a místa sledujte na

www.spd.cz

Hnutí SPD je jedinou vlaste-
neckou stranou v České re-
publice, která prosazuje politic-
ký program také na evropské 
úrovni spolu s nejsilnějšími ev-
ropskými vlasteneckými stra-
nami. S nimi tvoříme společnou 
frakci v Evropském parlamen-
tu. Spolu s francouzským Ná-
rodním shromážděním (Ras-
semblement National) Marine 
Le Penové a SPD jsou členy 
naší vlastenecké frakce Identi-
ta a demokracie (ID) například 
italská Lega Mattea Salviniho 
nebo holandská Strana pro 
svobodu Geerta Wilderse. 

PODPOŘTE PROSÍM SPD VE VOLBÁCH, AŤ NETŘÍŠTÍME HLASY
A AŤ JE HLAS VLASTENCŮ V ČESKÉ REPUBLICE I V EVROPĚ 
CO NEJSILNĚJŠÍ! DĚKUJU! ČESKÁ REPUBLIKA NA 1. MÍSTĚ!

P
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PRÁCE SPD V  
PATŘÍ

 NA  N
ÁSTĚNKU

1

SOCIÁLNÍ 
POLITIKA

I díky hlasům SPD 
se daří každoročně 
prosadit zvýšení 

starobních a invalidních 
důchodů.

I díky hlasům poslan-
ců SPD se prosadil 
program na podporu 

pracovních míst Antivi-
rus. 
 

Pomohli jsme pro-
sadit zvýšení pří-
spěvku na péči. 

Díky tomu se zvýšil příjem 
zdravotně postižených občanů 
ve III. a IV. stupni závislosti až 
o 6 000 korun měsíčně. Podali 
jsme také návrh na zvýšení 
příspěvku pro I. a II. stupeň.

Prosazujeme zave-
dení minimálního 
důchodu nad úrov-

ní příjmové chudoby, 
což je nyní zhruba 
15 000 Kč měsíčně.

Pro kaž dé ho, kdo splňuje záko-
nem dané podmínky - tedy buď 
invalidita třetího stupně, nebo 
splnil povinnou dobu odvodů  
dů chodové ho pojiš tě ní . Od té to 
č á stky by se dů chody vypoč í tá va-
ly zá sluhově , dle poč tu odpraco-
vaný ch let.

Hnutí SPD prosadi-
lo do třetího čtení 
ve Sněmovně zákon 

o ukončení zneužívání 
sociálních dávek nepři-
způsobivými.
Sociální dávky již nadále nesmí 
dostávat ti,  kdo se dlouhodobě 
vyhýbají práci, přestože pracovat 
mohou, nebo ti, co porušují záko-
ny a pravidla, neplní své občanské 
povinnosti a při žádostech o státní 
sociální podporu podvádějí. 

STÁT
Svým pevným 
postojem se SPD 
zasadila o prohlaso-

vání zrušení nouzového 
stavu Parlamentem ČR. 

Nouzový stav ještě nikoho nevy-
léčil! Sloužil pouze k tomu, aby si 
vláda a hejtmani mohli řešit ve-
řejné zakázky v nouzovém režimu 
bez výběrových řízení. Každý den 
přitom nouzový stav stál daňové 
poplatníky 6 miliard korun.

SPD př edlož ilo 
funkční a plnohod-
notný zá kon o refe-

rendu.
Podali jsme návrh zákona o re-
ferendu, který je podle všech 
ústavních právníků jediný 
vyhovující Ústavě ČR. Umožňu-
je občanům hlasovat o všem, co 
neodporuje naší ústavě, včetně 
možnosti hlasovat o vystoupení 
z EU nebo o odvolávání politi-
ků. Vlá dní  koalice tento návrh 
odmítla a s Piráty připravila vy-
kastrovaný návrh, podle něhož 
by se nedalo hlasovat prakticky 
o ničem důležitém.

I hlasy SPD prošel 
návrh zákona o zá-
kazu cenzury na in-

ternetu do dalšího pro-
jednávání Sněmovnou. 
Zákon po vzoru Polska zakazuje 
svévolnou cenzuru na internetu 
a mazání profi lů na sociálních 
sítích za politický názor, jak je 
dnes běžné. Kdo z vás nebyl ně-
kdy od facebooku zabanován?  

EKONOMIKA
Snížení daně z pří-
jmu. Zrušení super-
hrubé mzdy. 

Díky hlasům SPD se podařilo 
prosadit zrušení superhrubé mzdy. 
Tedy každému pracujícímu zůstane 
více peněz v peněžence, v průměru 
2000 korun na výplatě. Zároveň se 
zvýšila sleva na daňového poplat-
níka ze současných 24 840 korun 
na 30 840 korun. Díky tomu mají 
pracující více peněz. 

SPD prosadila 
zákon o českých 
potravinách. 

JAK A ČÍM SPD ZLEPŠILA LIDEM 

7

8

9

SPOKOJENYOBCAN@SPD.CZ

10

Hnutí SPD prosadi SPD předložilo7

2

3

4

5

6



9

PARLAMENTU

15

17

18

19

Zákon zamezuje dvojí kvalitě po-
travin pod pokutou až 50 milionů 
korun, podle závažnosti provi-
nění. Přijde-li inspekce na to, že 
obchodní řetězec podvádí a nabízí 
českým spotřebitelům u stejné 
značky horší kvalitu potravin než 
v zahraničí (třeba v Německu), 
může udělit vysoké pokuty. Bo-
hužel se nepodařilo prosadit páku 
na zahraniční hypermarkety, aby 
preferovaly také produkty českých 
zemědělců. Ve svém boji za potra-
vinovou soběstačnost nepolevíme. 
Chceme kvalitní a levné české 
potraviny. Už dost bylo zkažené 
petržele z Egypta za 100 Kč/kg.

SPD navrhla zásad-
ní změny, kde by 
mohl státní rozpo-

čet ušetřit. 
Neuvěřitelné miliardy ročně 
plynou na dávky nepřizpůsobivým, 
solárním baronům a politickým 
neziskovkám propagujícím EU 
a migraci. Celkem jsme navrhli 
úspory za desítky miliard ročně. Ty 
zůstanou v peněženkách občanů. 

SPD prosadila zru-
šení daně z nabytí 
nemovitosti. 

Zlevnili jsme bydlení o 4  %. 
Nejen novomanželům tak zbyde 
více peněz v peněženkách.  

SPD předložila zá-
kon, který by zame-
zil vyvádění kapitá-

lu z ČR prostřednictvím 
nezdaněných dividend. 
Podle novely by vlastníci, kteří 
nejsou daňovými rezidenty 

v ČR, platili 15% srážkovou daň 
z dividend stejně jako doposud 
domácí vlastníci. Z ČR podle od-
hadů ekonomů tak ročně zahra-
niční fi rmy vyvedou 300-400 
nezdaněných miliard korun. 
Tomu bude díky SPD konec. 

Zvýšení daňové 
slevy na poplatníka 
pro studenty. 

Z původních 2400 korun se zved-
la na 4020 korun ročně. Díky 
tomu mají studenti více peněz.

Exekuční zákon.
Navrhli jsme zestátnění 
exekutorů a aby se nejdříve 

splácel dluh, pak teprve úrok. 
Dnes je tomu přesně naopak, lidé 
splácejí nesmyslné úroky a dluh 
jim stále narůstá. Prosazujeme 
také zrušení úroku z úroků. 

Živnostníci mohou 
také slavit! 
Prosadili jsme paušální 

daň pro živnostníky a tím jim 
zlevnili i odbyrokratizovali jejich 
podnikání. Navrhli jsme zrušit 
poplatek OSA pro všechny, kdo 

na hudbě nevydělávají. Součas-
ná praxe, kdy hospoda musela 
platit poplatek OSA, když měla 
v lokále rádio, díky SPD skončí. 

BEZPEČNOST
SPD předložila zá-
kon o zákazu zahalo-
vání a jiné propagaci 

islámské ideologie v ČR. 

Vláda k němu zaujala neutrální 
stanovisko, nyní je ve fázi schvalo-
vání. Vládní poslanci jeho prohla-
sování v Parlamentu oddalují. 

LEGISLATIVA
Další přijaté zákony 
předložené hnutím 
SPD

Zákon o majetku České republi-
ky – zakotvení povinnosti řádné 
péče o státní majetek veřejnými 
osobami.
Trestní zákoník – zpřísnění 
trestů za týrání zvířat mimo jiné 
v tzv. množírnách psů.

Zákon o platu představitelů 
státní moci – zmrazení platů 
ústavních činitelů včetně po-
slanců a senátorů pro rok 2021.
Zákon o úpravách ošetřovného 
– nárok na čerpání ošetřovného 
při péči o děti do 10 let v době 
uzavření škol a školek i pro další 
příbuzné dítěte vedle rodičů.

Přijaté pozměňující 
návrhy hnutí SPD

Zákon o státní sociální 
podpoře – zvýšení přídavku 
na dítě o 200 Kč měsíčně pra-
cujícím rodičům (celkem nově 
o 500 Kč).
Horní zákon – zpřísnění 
podmínek ochrany státního 
nerostného bohatství (povin-
nost těžařských společností mít 
sídlo v České republice, povinná 
kontrola a souhlas Ministerstva 
průmyslu a obchodu při převo-
dech obchodních podílů).
Zákon o některých opatře-
ních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru ozna-
čovaného jako SARS-CoV-2 
na oblast kulturních akcí 
– na zvýšení ochrany a prodlou-
žení ochranné doby pořadatelů 
kulturních akcí zrušených z dů-
vodu nouzového stavu.
Zákon o kompenzačním bo-
nusu II – aby hranice povin-
ného minimálního obratu pro 
vznik nároku na kompenzační 
bonus v roce 2020 byla snížena 
ze 180 000 Kč na 120 000 Kč. 
Dále aby na kompenzační bo-
nus měli nárok i společníci více 
než dvoučlenných s. r. o. a aby 
kompenzační bonus nebylo 
možné postihnout exekucí. Dále 
aby na kompenzační bonus 
měly nárok i OSVČ, které čerpa-
jí podporu pro své zaměstnance 
z programu Antivirus.

 V ČESKÉ REPUBLICE ŽIVOTY

13

12

16

SPOKOJENYOBCAN@SPD.CZ

14

11



10

POSLANCI SPD HÁJÍ NAŠI VLAST, VA 

Svoboda a přímá demokra-
cie (SPD) je vlasteneckým 
hnutím otevřeným všem 
občanům, kteří se hlásí 
k zachování ČR jako svo-
bodné a demokratické země. 
Nejsme a nebudeme hnutím, 
které slouží zájmům proti-
národních elit prosazujících 
globalizaci s cílem vytvoření 
jednoho nadnárodního su-
perstátu. Hnutí SPD pova-
žuje za klíčové prosazování 
národních zájmů ve všech 
oblastech a na všech úrovních 
společenského života. Chce-
me docílit toho, aby byla ČR 
vnímána jako svobodný a po-
liticky nezávislý suverénní 

stát, který si zakládá na svých 
kulturních tradicích a nava-
zuje na odkaz první republiky 
vedené prezidentem Masary-
kem. Podporujeme přirozené 
společenské hodnoty, jako je 
rodina nebo úcta ke starším 
spoluobčanům. Prosazujeme 
ochranu svobody, přímou 
demokracii a bráníme vlaste-
necké a národní tradice. 

Hájíme zájmy všech našich 
občanů v souladu s naším 
dlouhodobým politickým 
programem. Lidé mají právo 
žít v zemi, která je jejich dě-
dictvím a která jim garantuje 
za jejich daně kvalitní vzdělá-
ní, zdravotní péči a spravedli-
vý sociální systém. Odmítáme 
zvýhodnění a pozitivní diskri-
minaci lidí na základě jejich 
rasy, etnika nebo pohlaví.

LIDÉ MAJÍ PRÁVO ROZHODOVAT GLOBÁLNÍ EKONOMIKA VYSÁVÁ STÁT

Většina našich občanů žije 
v těžkých materiálních pod-
mínkách, které se dále pro-
hloubily v souvislosti s pan-
demií covidu-19. Současná 
vláda prosadila astronomický 
vládní defi cit státního roz-
počtu. Jednou z našich priorit 
proto bude v následujících 
letech konsolidace veřejných 
fi nancí a sociální i ekonomická 
stabilita ČR. Tu zajistí pouze 
důsledná podpora českých 
fi rem a ochrana ekonomických 
zájmů země, včetně zajištění 
energetické a potravinové bez-
pečnosti. Odmítáme vstup ČR 
do eurozóny a naopak požadu-
jeme zachování české koruny. 

Všichni zaměstnanci včet-
ně živnostníků si zaslouží 
za svou práci adekvátní 
fi nanční ohodnocení. 
Naši pracující občané 
jsou ve srovnání se státy 
na západ od nás placeni 

třetinově, a vžil se proto pro 
ně název „pracující chudoba“. 
Poctiví občané často pracují 
v montovnách s nízkou přida-
nou hodnotou, za mzdy, které 
jim nestačí na důstojný život, 
a tato platová nerovnoprávnost 
je navíc umocněna neustále 
vzrůstajícími cenami potravin 
a energií. Nízké mzdy jsou 
navíc udržovány dovozem za-
hraničních pracovníků převáž-
ně z Ukrajiny na místa s nízkou 
kvalifi kací. Prioritou je též 
zachovat v naší zemi významné 
surovinové a nerostné zdroje 
a na základě právních norem 
mít ošetřeno, že nebudou pro-
dány soukromým subjektům 
nebo do ciziny.

Náš sociální systém musíme 
reformovat ve prospěch těch, 
kteří chtějí spravedlivý důchod 
a pomoc v těžké zdravotní 
nebo životní situaci. Mimo-
řádnou pozornost zaslouží 
podpora mladým pracujícím 
rodinám s dětmi.  Nechceme 
stávající praxi, kdy sociální 
systém umožňuje jeho zneuží-
vání lidmi odmítajícími práci 
a takzvanými nepřizpůsobi-
vými. Naší prioritou je pomoc 
nejohroženějším skupinám 
občanů: rodiny s dětmi, rodiče 

samoživitelé, zdravotně posti-
žení, senioři a lidé ve vážných 
existenčních problémech.

Považujeme za nezbytné 
konečně přijmout dlouhodo-
bě odkládanou důchodovou 
reformu. Právo na odchod 
do starobního důchodu musí 
být nejpozději ve věku 65 let. 
Významně zvýhodníme obča-
ny, kteří dobrovolně pracují 
i po dosažení důchodového 
věku. Pro držitele zlaté Ján-
ského plakety za bezplatné 
dárcovství krve navrhneme 
v rámci důchodového systému 
speciální příspěvek k penzi 
ve výši 500 korun měsíčně. 

PRORODINNÁ SOCIÁLNÍ 
POLITIKA, SPRAVEDLIVÉ 
DŮCHODY A „STOPKA“ 
NEPŘIZPŮSOBIVÝM

Již více než rok čelíme pande-
mii onemocnění covidem-19. 
Od března 2020 péče o tyto 
nemocné zahltila nemocnice 
a zásadně zhoršila zbytku naší 
populace dostupnost zdravot-
ní péče. Z omezených zdrojů 
fi nancování zdravotnictví 
vyplývají jeho hlavní problé-
my. Jsou to nedostatek osob 
pracujících ve zdravotnictví, 
nerovnoměrná distribuce 
zdravotních služeb a jejich 
nestejná kvalita. Zdravotnic-
tví v ČR se stále více vyvíjí 
v systém sloužící prospěchu 

korporací, které 
z něj odčerpá-
vají prostředky, 
a pořád méně 
ku prospěchu 
pacientů a zdra-

votníků. Zdravotnictví je 
veřejná služba, jejíž kvalita 
a dostupnost závisí na cel-
kovém objemu prostředků, 
které do ní mohou být vlože-
ny a které jsou účelně využity. 
SPD bude usilovat o to, aby 
stát a orgány veřejné správy 
mohly ovlivňovat dosavadní 
nedostatečnou výši odměn 
pracovníků ve zdravotnictví. 
A také distribuci zdravotních 
služeb, aby ČR mohla obča-
nům garantovat jejich kvalitu 
a dostupnost. 

VYŠŠÍ ODMĚNY 
ZDRAVOTNÍKŮM

Bc. Lucie 
ŠAFRÁNKOVÁ, 
poslankyně 
Parlamentu ČR

lucie.safrankova@spd.cz

MUDr. Jaroslav 
DVOŘÁK 
a Karla MAŘÍKOVÁ, 
poslanci
Parlamentu ČR

jaroslav.dvorak@spd.cz, karla.marikova@spd.cz

Ing. Radim FIALA 
a Jiří KOHOUTEK, 
poslanci 
 Parlamentu ČR

radim.fiala@spd.cz, jiri.kohoutek@spd.cz

GLOOOBÁ
I
a
pp

NOMIKA
Tomio OKAMURA,
předseda SPD 
a poslanec 
Parlamentu ČR

tomio.okamura@spd.cz

Jak to vidíte vy? 
Napište nám!

spokojenyobcan@spd.cz
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 ŠE RODINY A VÁŠ BEZPEČNÝ DOMOV
CZEXIT JE NÁŠ PROGRAM

Hnutí SPD považuje za ne-
zbytně nutné prosadit takový 
zákon o referendu, který 
umožní občanům ČR skutečně 
rozhodovat o všech důležitých 
otázkách týkajících se jejich 
vlasti. Naprosto odmítáme 
jeho okleštěnou verzi, zakot-
vení těžko splnitelných kumu-
lativních podmínek nebo jen 
velmi omezený okruh témat, 
jež by bylo možno pomocí 
referenda řešit. Dlouhodobě 
prosazujeme přímou volbu 
politiků, jejich odvolatelnost 
a trestní a hmotnou odpo-
vědnost pro všechny veřejné 
činitele, kteří hospodaří s ve-
řejným majetkem a penězi.

Za zásadní považujeme přijetí 
funkčního zákona o referen-
du, který by umožnil našim 
občanům hlasovat o členství 
v mezinárodních organizacích, 
včetně hlasování o vystoupení 
z EU nebo NATO. Podporu-
jeme vystoupení ze současné 

Evropské unie. Politika EU, 
která se morálně obhajuje 
ochranou uměle vytvářených 
menšin, směřuje ke globální 
totalitě a likvidaci národních 
států a národů. Globální elita 
chce vytvořit bezstrukturní 
společnost, kde jednotlivci 
vytrženi z rodin a zbaveni 
své kultury budou pouhou 
pracovní silou, spotřebiteli 
a dlužníky. Nejsme však proti 
spolupráci evropských zemí. 
Podporujeme ale spolupráci 
suverénních národních států 
a v případě czexitu budeme 
prosazovat smluvní part-
nerství se všemi evropskými 
zeměmi, které umožní volný 
pohyb občanů, zboží, peněz 
a služeb na základě vzájem-
ných smluv a podle zákonů 
a zájmů ČR, které budou pro 
naši republiku prospěšné. 
V této politice se opíráme 
o podporu partner-
ských vlastenec-
kých stran zemí 
Evropy v rámci 
naší společné 
frakce Identita 
a demokracie 
(ID).

Pandemie koronaviru v plné 
síle odhalila nedostatečně 
připravený stát schopný 
rychle a efektivně chránit své 
občany. Krizové řízení musí 
mít k dispozici účinnou legis-
lativu, připravený personál 
a dostatečné zásoby potřebné 
techniky a materiálu. SPD má 
proto připraveny konkrétní 
návrhy legislativních a systé-
mových změn.

Kategoricky odmítáme existu-
jící úpravy uprchlických kvót 
ze strany EU. Budeme navr-
hovat jiný systém řešení zalo-

žený na bázi zajištění bezpeč-
nosti našich vlastních hranic. 
Propustnost vnější hranice EU 
musí být zabezpečena tak, aby 
zajistila maximální kontrolu 
nelegální imigrace a zamezila 
vstupu nelegálních imigrantů 
na území EU. Do naší le-
gislativy ukotvíme opatření 
k zamezení nelegální imigrace 
a vrácení nelegá lní ch imigran-
tů do jejich země. Prosadíme 
účinnou a rychlou návratovou 
politiku. Nelegálním imigran-
tům nebudeme udělovat azyl 
a zřizovat pro ně záchytná 
a zařízení, to vše v souladu 
s mezinárodními konvencemi.

Novelizujeme zákon o bez-
pečnostních sborech s cílem 
zvýšení platového ohodno-
cení. Prosadíme zavedení 
kariérního řádu pro přísluš-

níky bezpečnostních 
sborů s cílem jejich 

profesionalizace 
a stabilizace a za-
bezpečení obsaze-

nosti potřebných 
služebních míst.

Česká televize (ČT) a Český 
rozhlas (ČRo) dlouhodobě 
neplní funkci veřejnoprávních 
médií ve smyslu objektivního 
a vyváženého vysílání. Proto 
prosadíme zrušení koncesio-
nářských poplatků a navrhne-

me přeměnu ČT 
a ČRo ve státní 
příspěvkové orga-
nizace, placené ze 
státního rozpoč-
tu, jejichž chod 

i hospodaření bude podléhat 
dozoru Nejvyššího kontrolního 
úřadu (NKÚ). Následně navrh-
neme také přímou volbu a od-
volatelnost ředitele ČT a ČRo, 
kteří musí být ze své funkce 
odpovědni občanům ČR. 

VYŠŠÍ BEZPEČNOST OBČANŮ, 
NE MIGRACI A ISLAMIZACI!

VEŘEJNOPRÁVNÍ MÉDIA 
POTŘEBUJÍ ZMĚNU

ZELENÁ POLITIKA EU JE ŠÍLENSTVÍ!

Miloslav ROZNER 
a Lubomír ŠPANĚL, 
poslanci 
Parlamentu ČR

miloslav.rozner@spd.cz, lubomir.spanel@spd.cz

JÍ ZMĚ

Odmítáme zelenou politi-
ku EU v rámci tzv. „Green 
Deal“ (zelený úděl) a nulovou 
uhlíkovou stopu. Ochranu 
našeho životního prostředí ale 
považujeme za velmi důleži-
tou, a to při zachování zdravé-
ho a pragmatického přístupu. 
Považujeme za správný směr 

snižování emisí elektráren 
a podniků spalujících uhlí 
a postupné zvýšení kapacity 
jaderných elektráren. 

Odmítáme další výstavby nad-
národních logistických center, 
a proto budeme prosazovat 
úplný zákaz dalších záborů 
zemědělské půdy pro účely 
těchto druhů průmyslových 
a liniových staveb. Ty budou 
nadále povolovány pouze 
v místech, kde již tato zástav-
ba byla provedena.

Ing. Jaroslav 
HOLÍK,
poslanec 
Parlamentu ČR

jaroslav.holik@spd.cz

Radek KOTEN, 
poslanec 
Parlamentu ČR

radek.koten@spd.cz

NNERadek ROZVORAL, 
poslanec 
Parlamentu ČR

radek.rozvoral@spd.cz

C

Záleží vám 
na naší zemi? 
Napište nám!

spokojenyobcan@spd.cz
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V oblasti sportu je nutné 
zajištění jeho dostupnosti 
pro všechny, nikoli jen pro 
ty, kteří si to mohou dovolit. 
Pohyb je člověku přirozený, 
upevňuje fyzické i duševní 
zdraví, a proto nesmí být 
výsadou vyvolených, nýbrž 
dostupnou součástí života 
každého občana. Vyjmutím 
sportu z resortu ministerstva 
školství a jeho zařazením 
do kompetence, k tomuto 
účelu nově zřízené, Národní 
sportovní agentury (NSA) 
se fi nancování sportu zcela 
vymklo kontrole Poslanecké 
sněmovny ČR, a tím i kontro-
le veřejnosti. NSA je náklad-
ný a zcela netransparentní 

státní úřad, který je nutné 
zrušit a jeho agendu začlenit 
do příslušného ministerstva, 
jež se danou problematikou 
bude systémově zabývat. 
Tímto krokem se fi nanco-
vání sportu stane mnohem 
efektivnějším a transpa-
rentnějším, než je tomu 
dnes. Veřejné peníze se 
musí používat na budování, 
provoz a údržbu sportovišť, 
jež budou dostupná opravdu 
všem, nikoli na budování, 
provoz a údržbu nových úřa-
dů či na zvyšování zisků úzké 
skupiny lidí, kteří ve sportu 
vidí pouze vlastní byznys. Je 
nutné oddělit fi nancování 
amatérského a výkonnostní-
ho sportu od sportu profesi-
onálního tak, aby mohl spor-
tovat opravdu 
každý, 
kdo má 
chuť.

Chceme všem obyvatelům ven-
kova, a zejména zemědělcům, 
vrátit prestiž živitelů národa 
a správců naší kulturní krajiny. 
Budeme podporovat všechny 
domácí pěstitele, chovatele, 
ovocnáře, zahrádkáře, mys-
livce, včelaře a rybáře a lesní 
hospodáře. Všichni zemědělci 
musejí mít příležitost uplatnit 
svoji produkci na domácím 
trhu. Chceme aktivně čelit 
úpadku venkova, který postihu-
je většinu Evropy. Podmínkou 
je pracovní uplatnění obyvatel 

s perspektivou 
pro mla-

dou 

generaci tak, aby dosahovali so-
lidních výdělků a měli zajištěny 
potřebné služby. Chceme úrod-
nou, dobře obhospodařovanou, 
udržovanou krajinu přátelskou 
k lidem, bez nesmyslných expe-
rimentů a omezení. 

Náš venkov a zemědělství jsou 
devastovány hrubě nerovnými 
podmínkami ve srovnání se 
západoevropskou konkuren-
cí. Čeští spotřebitelé dávají 
přednost českým potravinám, 
které jsou vytlačovány z trhu. 
Velká část zpracovatelského 
průmyslu a nejvýznamnější 
obchodní řetězce jsou v rukou 
zahraničních korporací, které 
dávají přednost zpracování 
a prodeji druhořadých, vysoce 
dotovaných zahraničních su-
rovin a výrobků před kvalitní 
domácí produkcí. Užívají 
cenový dumping, který je 
obecně pokládán za nepřija-
telnou obchodní praktiku. To 
se musí změnit!

Prosazujeme, aby stejně jako 
soudy i soudní exekutoři pod-
léhali zásadě tzv. teritoriality, 
tedy aby dlužníkovi exekutora 
přiděloval soud podle mís-
ta jeho bydliště. Dojde tím 
k výraznému snížení vymáhané 
částky o případné cestovné 
a další výdaje, zvýšení šance 
dluh vymoci a tím i uspokojit 
věřitele a v konečném důsledku 
úspoře státu na sociálních dáv-
kách, které by případně musel 
člověku v dluhové pasti vypla-
tit. Navrhujeme zásadu, podle 

které jsou všechny exekuce 
jednoho dlužníka přidělovány 
stejnému exekutorovi. Všechny 
tyto principy výrazně sníží ná-
klady na exekuce, zvýší jejich 
vymahatelnost a zrychlí celé 
řízení. Dojde tím také k po-
tlačení korupčního prostředí 
a klientelismu. Naším cílem 
je ochrana dlužníků, vyšší vy-
mahatelnost práva pro věřitele 
a eliminace dluhových pastí. 

Odmítáme jakékoliv zpochyb-
ňování, snahy o revizi a pro-
lamování tzv. Benešových 
dekretů. Zejména ochráníme 
majetky našich občanů v po-
hraničních oblastech. Znovu 
otevřeme otázku plnění váleč-
ných reparací Německem vůči 
ČR podle Pařížské dohody. 

Armáda ČR dlouhodobě tech-
nicky stárne a potřebné strate-
gické a významné akvizice se 
odsouvají nebo ruší. Proto 
navrhneme legislativní změny 
s cílem urychlení procesu po-
řizování vojenského materiálu 
a služeb a zároveň maximální 
transparentnosti, hospodár-
nosti, účelnosti a efektivnosti. 
Při nákupu se nesmí plýtvat 
s prostředky daňových po-
platníků. Podpoříme moder-

nizaci technického vybavení 
Armády ČR, tak aby byla 
zajištěna účinná obrana naší 
země s prioritou maximálního 
využití domácího potenciálu 
obranného průmyslu. 

Strategické obranné doku-
menty (Bezpečnostní strate-
gie a Obranná strategie ČR) 
podrobíme podrobné revizi. 
Na základě této revize budou 
nově defi novány úkoly pro ar-
mádu, podle kterých navrhne-
me úpravu Koncepce výstavby 
Armády ČR (KVAČR). Ta 
musí zajišťovat obranu země 
a nesloužit k zahraničním 
expedicím v cizím zájmu.

ARMÁDA MUSÍ 
SLOUŽIT OBRANĚ ZEMĚ

POSLANCI SPD HÁJÍ NAŠI VLAST, VA 

Ing. Radovan 
VÍCH, 
poslanec 
Parlamentu ČR

radovan.vich@spd.cz

SPORT PRO VŠECHNY
Jaroslav FOLDYNA, 
poslanec 
Parlamentu ČR

jaroslav.foldyna@spd.cz

Monika JAROŠOVÁ,
poslankyně 
Parlamentu ČR

monika.jarosova@spd.cz

SPRAVEDLNOST MUSÍ 
PLATIT PRO VŠECHNY

PhDr. Ing. Mgr. Jan
HRNČÍŘ, MBA, LL.M. 
poslanec 
Parlamentu ČR

jan.hrncir@spd.cz

ZEMĚ MUSÍ MÍT DOSTATEK 
VLASTNÍCH POTRAVIN

Co chcete 
změnit?

Napište nám!
spokojenyobcan@spd.cz
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 ŠE RODINY A VÁŠ BEZPEČNÝ DOMOV

Zahraniční politiku považu-
jeme za výlučné právo ČR. 
Naše zahraniční politika proto 
bude vycházet z rovnocenné-
ho, přátelského a vzájemně 
výhodného vztahu ke všem 
zemím, se kterými budeme 
obchodovat a jednat podle 
vlastního rozhodnutí. Nene-
cháme si diktovat, s kým se 
smíme stýkat, a s kým nikoliv. 
Budeme prosazovat sebevě-
domou a samostatnou zahra-
niční politiku ČR, vedenou 
nikoliv podle zájmů EU nebo 

nadnárodních korporací, ale 
především zájmy ČR a jejích 
občanů. Nepovedeme zahra-
niční politiku pod taktovkou 
politických a ze zahraničí říze-
ných neziskových organizací 
ani podle instrukcí z EU. 

Našimi politickými partnery 
v Evropě jsou vlastenecké 
politické strany sdružené v eu-
roparlamentní frakci Identita 
a demokracie (ID). V rámci 
vymezení naší zahraniční stra-
tegie podporujeme vzájemnou 
kooperaci se svými sousedními 
státy, kde upřednostňujeme 
spolupráci formátu V4+, a to 
prioritně v oblasti bezpečnosti 
naší republiky a její obrany 
proti vnějšímu nepříteli. 

PODPORA ŘEMESEL A KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ, 
VĚDA A VÝZKUM BEZ IDEOLOGIE

Doprava je spolu s ener-
getikou páteří ekonomiky. 
EU cestou Evropské komise 
a příslušných ředitelství ale 
klade oběma těmto odvět-
vím překážky a nesplnitelné 
podmínky pro jejich harmo-
nický a dlouhodobý rozvoj. 
V oblasti dopravy je pro nás 
prioritou plynulá, spolehlivá 
a bezpečná doprava. Zajistíme 
více prostředků na urychlení 
oprav pozemních komunikací 
ve správách jednotlivých krajů 
a obcí (silnice II. a III. tříd) 
cestou Státního fondu do-

pravní infrastruktury (SFDI) 
a státního rozpočtu, s cílem 
zvyšování bezpečnosti silnič-
ního provozu a snižování po-
čtu obětí dopravních nehod.

Postupná soběstačnost ČR 
ve výrobě elektrické ener-
gie a tepla je jedním z cílů 
strategie SPD, jak se vyhnout 
pastem energetické chudoby. 
Současná nezodpovědná ener-
getická politika prosazovaná 
Evropskou komisí v oblasti 
výroby energie směřuje ke ka-
tastrofě a k budoucí energe-
tické chudobě celé EU. Tyto 
faktory mezinárodní politiky 
budou v blízké budoucnosti 
významně ovlivňovat naši 
národní energetickou bezpeč-
nost a suverenitu ČR. 

SEBEVĚDOMÁ A SUVERÉNNÍ 
ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Mgr. Jiří KOBZA,
poslanec 
Parlamentu ČR

jiri.kobza@spd.cz

Ing. Ivan FENCL, 
Ph.D., 
dopravní expert SPD

ivan.fencl@spd.cz

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST 
JE ZÁSADNÍ ÚKOL

Kvalitní vzdělávací systém 
a efektivní podpora vědy jsou 
zásadními strategickými cíli. 
Jeho plnění je nezbytné pro 
úspěšnou budoucnost země. 
Systém vzdělání musí vytvá-
řet předpoklady pro úspěšné 
pracovní a osobní uplatnění 
občana země. Školy musí 
respektovat práva dětí, zájem 
rodičů, ale také vytvářet řád 
a systém, který umožní dosáh-
nout dobrých výsledků. Školy 
musí pracovat na základě 
vzdělávacích dokumentů, kde 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR stanoví jas-
né obsahové požadavky z hle-

diska průběhu vzdělávání. 
Odmítáme současný systém 
společného vzdělávání (inklu-
ze). Falešná ideologie rovnosti 
nesmí vést ke snížení kvality 
vzdělávání a poškozovat zájem 
dětí. V tomto případě i u dětí, 
pro které je speciální škola 
nejlepší variantou vzdělávání. 

Ministerstvo kultury musí 
respektovat rovnost všech 
forem vlastnictví a přestat 
upřednostňovat tzv. neziskové 
organizace. Kultura má svůj 
jasný význam pro společnost 
v rámci udržování národní 
identity a jejího historického 
odkazu. Současně je ale i pro-
středkem k zábavě, uvolnění 
a aktivnímu trávení volného 
času pro širokou veřejnost. 
Má svůj komerční a ekono-
mický potenciál a musí přestat 

Ing. Pavel 
JELÍNEK, Ph.D., 
poslanec 
Parlamentu ČR

pavel.jelinek@spd.cz

vystupovat výhradně jako 
instituce pro umění a nezisko-
vý sektor. Musí rovněž sloužit 
naplňování fi nančních cílů 
kulturní politiky státu. 

Odmítáme multikulturalis-
mus – nebudeme z prostředků 
českých daňových poplatníků 

podporovat kulturní a spo-
lečenské aktivity zaměřené 
na prezentaci kultury mimo 
náš civilizační okruh, kterým 
je náš způsob života a naše 
chápání demokracie zcela cizí. 
Zastavíme státní podporu 
neziskových organizací půso-
bících v této oblasti.

Co vás trápí?
Napište nám!

Naši 
členové 
věnovali 
krmivo 
útulku 
pro za-
toulané 
a opuš-
těné psy.

spokojenyobcan@spd.cz

čečeskskýcých h dadaňoovývých p

SPD POMÁHÁ



14

NEPUSTÍME NEOMARXISTICKÉ 
PIRÁTY K MOCI. CO CHYSTAJÍ UDĚLAT 

S NAŠÍ ZEMÍ JE PROTI ZDRAVÉMU ROZUMU. 

NNávrh na daň z nemovitosti?ávrh na daň z nemovitosti?
Teoretický návrh daňové reformy dle diskusního fóra Pirátské strany

Praha 1+kk 3+kk RD

užitná plocha (m2) 35 75 120
tržní cena nemovitosti 3 473 575,- Kč 7 434 375,- Kč 11 909 400,- Kč
dnešní daň z nemovitosti 395,- Kč 621,- Kč 1415,- Kč
roční daň z nemovitosti od 1. 1. 2022 34 736,- Kč 74 434,- Kč 119 094,- Kč
meziroční nárůst o 8 694 % 11 886 % 8 317 %

Brno 1+kk 3+kk RD

užitná plocha (m2) 35 75 120

tržní cena nemovitosti 2 510 270,- Kč 5 379 150,- Kč 8 606 640,- Kč

dnešní daň z nemovitosti 311,- Kč 570,- Kč 1320,- Kč
roční daň z nemovitosti od 1. 1. 2022 25 103,- Kč 53 792,- Kč 86 066,- Kč
meziroční nárůst o 7 972 % 9 337 % 6 420 %

Ostrava 1+kk 3+kk RD

užitná plocha (m2) 35 75 120
tržní cena nemovitosti 1 226 470,- Kč 2 628 150,- 4 205 040,-Kč
dnešní daň z nemovitosti 221,- Kč 482,- Kč 1 191,- Kč
roční daň z nemovitosti od 1. 1. 2022 12 265,- Kč 26 282,- Kč 42 050,- Kč
meziroční nárůst o 5 450 % 5 353 % 3 431 %

zdroj: https://www.piratskelisty.cz/clanek-3940-fi nancovani-nepodmineneho-zakladniho-prijmu-v-ceske-republice

PIRÁTI NA OBČANY NAŠÍ ZEMĚ CHYSTAJÍ NEBÝVALÉ ZVÝŠENÍ DANÍ?
Dle závěrů diskusního fóra Pirátské strany 
a jejich expertní komise zpřístupněných 
na adrese https://www.piratskelisty.cz/cla-
nek-3940-fi nancovani-nepodmineneho-za-
kladniho-prijmu-v-ceske-republice, zveřej-
něného dne 30. 3. 2021, zvažují po převzetí 
moci například progresivní zdanění mezd, 
daň z fi nančních transakcí, daň z obratu 
fi rem, obnovení již zrušené daně z převodu 
nemovitosti, zavedení sektorové a digitální 
daně, zvýšení zdanění nemovitosti na 1 % 
z odhadu ceny, vyšší zdanění fi rem. Dle 
našeho názoru tyto jejich plány způsobí, že 
oberou ročně občany na zvýšených daních 
o stovky miliard korun. V EU jdou Piráti 
ještě dál a ve frakci Zelených prosazují daň 
z CO2, daň z plastu, federální eurostát, stop 
jádru a „bezuhlíkatou“ Evropu do roku 
2050 a samozřejmě podporu migrantům.

RYCHLÝ FAKT

Ivan Bartoš

Přísaha Roberta Šlachty má vůči EU 
stejný postoj jako Piráti, STAN a TOP 09
Robert Šlachta uvedl v rozhovoru pro 

Seznam zprávy 27. 1. 2021: 

Otázka novináře – Jaký bude vztah 
Přísahy k Evropské unii?
Odpověď Šlachty – Žádné referen-
dum o vystupování, žádný czexit.

Televize CNN Prima připomněla výrok Ivana Bartoše. „Jestli 
má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám 
s tím problém,“ napsal dnešní šéf Pirátů Ivan Bartoš. Dnes 
se bude určitě vymlouvat, že si to už nemyslí, protože mu to 
sebere hlasy, ale spousta faktů ukazuje na to, že Piráti via 
facti podporují masovou imigraci a islamizaci Evropy. „Přál 
bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená 
věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa 

do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ odpověděl Bartoš 
na pirátském fóru na dotaz k „imigraci barevných přistěhovalců“.

Že se nejedná o žádný úlet, ale o dlouhodobé Bartošovy 
postoje, svědčí to, že se Ivan Bartoš účastnil například 
demonstrace „Uprchlíci vítejte“. Podporuje velmi ne-
bezpečnou extremistickou a násilnickou Antifu, která 
též podporuje nelegální imigraci. Ve světě je Antifa 
označována jako teroristická organizace. Piráty říze-
ná Praha podpořila částkou 120 tisíc korun festival 
s názvem „Tvůrčí Afrika aneb všichni jsme Afričani“. 
Senátorka Pirátů Adéla Šípová před časem napsala, že 
souhlasí s kvótami a na migranty se těší. 

Koalice Pirátů a STAN úzce programově spolupracuje s koalicí SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)  Kdo volí SPOLU, volí program Pirátů.
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MLADÍ ESPÉĎÁCI SE PŘEDSTAVUJÍ

OHLÍDEJTE VOLBY! OHLÍDEJTE VOLBY!

Jako člen volební komise dohlížíte na správný průběh 
voleb a navíc máte právo na zajímavou odměnu od státu.
Členem se může stát občan České republiky nebo 
jiného státu, který má v tuzemsku právo volit a je mu 
více než 18 let. 

Chcete ve volbách do Poslanecké sněmovny 
2021 usednout do volební komise za SPD? Přihlášky na 

www.spd.cz/volby2021/

Těšíme se na spolupráci.

P
w

Co jsme zač?
Jsme skupina mladých lidí, co 
se nebojí říct svůj názor veřejně 
a za vlastenecké smýšlení se 
nestydí. Lidé, kteří dávali v dě-
jepise pozor a ví, čeho si mají 
vážit a na co mohou být hrdí. 
Naše tradice, historie a hodnoty 
jsou nám známé a budeme za ně 
bojovat - nenecháme si historii 
ukrást a překroutit eurofi lními 
jedinci a zkorumpovanou medi-
ální scénou. Jsme studenti i pra-
cující lidé, jsme z měst i vesnic, 
jsme lidé, kteří mají rádi naši 
republiku a jsou ochotni veřejně 
prezentovat svůj názor.

Proč jsme založili 
a co je účelem?
Protože nás politické dění zají-
má a rozhodně nám není jedno, 
jaká bude budoucnost naší krás-

né země. Naši vrstevníci jsou 
ochotni volit Piráty s argumen-
tem, že bude rychlejší internet 
nebo že nebudou muset praco-
vat a budou peníze. My Mladí 

Espéďáci si naopak zjišťujeme 
informace, sledujeme aktuální 
dění a víme, že bez práce koláče 
opravdu nebudou. 

Proč by se k nám měli hlá-
sit další lidé?
Odpověď je jednoduchá. Mladí 
lidé se za vlastenecké smýšlení 
ve velkém procentu stydí, proto 
jsme také založili tohle uskupe-
ní, kde jsme na stejné názorové 
vlně a řídíme se heslem: Jeden 
za všechny a všichni za jednoho. 
Šikanovat jedince za vlastní názor 
je v dnešní době velmi jedno-
duché, pokud ale vznikne silná 
skupina, je poté jedinec chráněn 
kolektivem a nemusí se bát svůj 
názor vyjádřit a debatovat v kruhu 
přátel, kteří naslouchají a chtějí 
mu pomoci. Další lidé jsou u nás 
vítaní, protože čím více nás bude, 
tím více budeme silnější.

Přihlášky:
e-mail: 
mladyespedak@seznam.cz
FB stránka: Mladí Espéďáci
FB profi l: Mladý Espéďák

SPD POMÁHÁ

Naše poslankyně Lucie 
Šafránková (vlevo) věno-
vala respirátory a vitamí-
ny pro přechodné pěstou-
ny skladu pro pěstouny 
v Dolních Kounicích.

Součástí českého právního 
řádu jsou zákony, jež snad pů-
vodně měly sloužit k ochraně 
společnosti před šířením nená-
vistných ideologií, avšak praxe 
je taková, že zmíněná ustano-
vení jsou zneužívána k umlčo-
vání těch, kdo právě před ne-
návistnými ideologiemi jako je 
islám a jeho vyznavači varují. 
Likvidace svobody slova a tím 

i demokracie dnes již bohužel 
dosáhla takových rozměrů, že 
v rámci takzvané „politické ko-
rektnosti“, což je jenom jinak 
pojmenovaná lež, přestává být 
možné i jenom prosté konsta-
tování zjevných a všeobecně 
známých faktů. Takový stav 
je se zdravým fungováním de-
mokratické společnosti zcela 
neslučitelný, a proto se s ním 

nehodláme smířit. Svoboda 
slova znamená především 
ochranu takového projevu, 
který vyvolává kontroverzi, 
protože projev, se kterým 
všichni souhlasí, žádnou 
ochranu nepotřebuje. Pokud 
existují zákony, které likvidaci 
svobody slova umožňují, tak 
jde o zákony špatné a je nutné 
je změnit nebo zrušit!

SPD BOJUJE ZA SVOBODU SLOVA

Den vítězství 8. května. Martin Malášek, Monika Hrabáková 
a Richard Goreczki

Mladí
Espéďáci



ZA TYTO CENY NAKOUPÍTE 
NA ČESKÉM JARMARKU 
SPD 2021 VE VAŠEM MĚSTĚ!

ČESKÝ

JARMARKJARMMARK

11,90 / l

chléb

20,90/ kg

• Zlín
• Ostrava
• Olomouc
• Pardubice
• České 

Budějovice

• Plzeň 
• Karlovy 

Vary 
• Ústí nad 

Labem 
• Jihlava

• Kladno
• Praha
• Brno
• Hradec 

Králové
• Liberec

PROGRAM TURNÉ ČESKÝ JARMARK SPD 2021

Vždy od 10.00 do 16.00 hodin.

Běžná cena supermarket: 
40 Kč/kg od oligarchy

máslo

25,90

Běžná cena supermarket: 
54 Kč/250 g z Francie

Běžná cena supermarket: 
19 Kč/l

/ l

supermarket: 
Kč/l

mléko

PŘIJĎTE SI LEVNĚ A FÉROVĚ NAKOUPIT NA ČESKÝ JARMARK SPD 2021. 
UKÁŽEME VÁM V PRAXI, JAK DOBŘE A LEVNĚ DOKÁŽÍ ČEŠTÍ SEDLÁCI A ZEMĚDĚLCI 

PĚSTOVAT A JAK NÁM ZAHRANIČNÍ ŘETĚZCE KVŮLI EU DEFORMUJÍ TRH.  

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

•
•
•
•
•

mrkev

7,90/ kg

Běžná cena supermarket: 
24 Kč/kg z Portugalska

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

Pro přesné termíny sledujte www. spd.cz

vepřová plec

53,90
 

/ kg

Běžná cena supermarket: 

153 Kč/kg z Polska

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

KVALITNÍ ČESKÉ POTRAVINY ZA DOSTUPNÉ CENY


