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Politický dlouhodobý program  

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní 

a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za 

základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké 

zapojení občanů do řízení země. Považujeme za nutné ukončit demo-demokracii, ve které 

vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici 

přivedly naši republiku do bludného kruhu hlubokých dluhů, vysokých daní a krizí. Musíme 

prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v budoucnost. Změny, které vrátí smysl 

„férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za svou práci dostanou 

důstojnou mzdu a za své daně důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát 

musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody. Prosazujeme systém 

sociální solidarity společnosti k potřebným. Především k seniorům, dětem a invalidům. 

Podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti a považujeme fungující rodinu za její 

podstatu. Rodina zasluhuje ochranu a podporu. Za základ rodiny považujeme tradiční 

svazek muže a ženy. Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují 

fungování rodin a výchovu dětí v rodině. Podporujeme systém rovnováhy občanských 

svobod a povinností. Občané mají právo na ochranu svého soukromí, identity, osobních 

informací a dat před preventivním špehováním státu. Občané mají právo sdílet a využívat 

svobodně informace na internetu, pokud se to nedotýká práv a svobod jiných občanů. 

Základem naší prosperity je práce široké střední třídy zaměstnanců, malých a středních 

podnikatelů a firem. Tito lidé jsou oporou státu. Musíme podporovat jejich aktivitu, 

podnikavost, pracovitost a vzdělanost. Stát jim musí sloužit, protože oni jsou plátci daní, 

z kterých žije. 

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je vlastenecké a demokratické hnutí, které povede 

nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu. Současná 

podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu. 

Projekt je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy. 

Žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU. Projekt stávající 

evropské integrace také přímo ohrozí svobodu a demokracii v Evropě. Součástí tohoto 

procesu je řízená islamizace Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází 

konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci 

České republiky a našeho národa. Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, 

nebo náboženství. Naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, 

antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem 

demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito 

hodnotami neslučitelná. 
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Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace. Nahlas říkáme, 

že není naší povinností otevřít dveře každému, kdo si řekne, že se u nás usadí, ale že pobyt 

v našem domově je pro cizince privilegiem. Pokud někdo chce u nás pracovat a žít, musí 

respektovat naše hodnoty a přizpůsobit se. Naši vlast budovali po staletí naši předkové. 

Buďme skutečnými pány ve své zemi. Buďme dobrými vlastenci. Važme si a respektujme 

jiné národy, ale žádejme stejný respekt od nich. Podporujeme spolupráci svobodných 

evropských států a států Visegrádské čtyřky na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, 

svobodného obchodu, pohybu a obrany. 

Programové cíle hnutí:  

➢ Prosazujeme novelu Ústavy České republiky s cílem posílení prvků přímé 

demokracie v našem politickém systému. Považujeme přímou demokracii za 

zásadní nástroj obrany svobody a práv občanů České republiky. 

➢ Hnutí spojuje osobnosti napříč politickým spektrem, dále osobnosti z kulturního  

a společenského života s cílem kandidovat do Poslanecké sněmovny, Senátu, 

Evropského parlamentu, krajských a obecních zastupitelstev. 

Protivníci – současné vládní politické subjekty propagující EU, migraci, přijetí eura, gender, 

Green Deal EU atp. 

Případní političtí spojenci – politické subjekty, které sdílí naše programové cíle a hodnoty 

Východiska tvorby programových tezí a bodů: 

➢ Stanovy SPD - programové desatero = správnost našeho dlouhodobého politického 

programu – výsledky sněmovních a komunálních voleb 

➢ Mezinárodní situace v Evropě a ve světě. Její dopady na ČR  

➢ Politika vládnoucí koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN  

➢ Stav veřejných financí, zadlužování státu, nízké mzdy, drahota, energetická krize, 

vysoká inflace 

➢ Politika subjektů ve společné frakci Identita a demokracie (ID)  

➢ Program maďarského hnutí Fidesz premiéra Viktora Orbána 

Základní programová teze: 

Ochrana státních zájmů – Česká republika na 1. místě 

Východiska tvorby programových tezí a bodů 

- Mezinárodní situace v Evropě a ve světě. Její dopady na ČR  

- Politika vládnoucí koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN  

- Stav veřejných financí, zadlužování státu, nízké mzdy, drahota, energetická krize, 

vysoká inflace 

- Stanovy SPD - programové desatero 

- Politika subjektů ve společné frakci Identita a demokracie (ID)  

- Program maďarského hnutí Fidesz premiéra Viktora Orbána 

 

 

Základní programová teze: 

- Ochrana státních zájmů – Česká republika na 1. místě 
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Základní programové body: 

 

ÚSTAVNÍ A POLITICKÝ SYSTÉM 

- Zákon o referendu 

- Zemské zřízení v historických hranicích 

- Měnovou jednotkou České republiky je česká koruna 

- Zakotvit do Ústavy ČR definici institutu rodiny jako společenství, které tvoří rodiče 

(muž a žena) a děti, a které si zaslouží speciální ochranu a podporu ze strany státu. 

- Přímá demokracie - volba starostů, primátorů a hejtmanů  

-  

PRÁVO A SPRAVEDLNOST 

- Obrana svobody projevu  

- Odmítáme protiústavní cenzuru 

- Zásadní urychlení vymahatelnosti práva a práce soudů 

- Zestátnění exekucí a exekutorů, amnestii na všechny exekuce, kde je již splacena 

jistina dluhu 

EKONOMIKA, FINANCE A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 

- Konsolidace veřejných financí a urychlený návrat k vyrovnaným či přebytkovým 

státním rozpočtům  

- Budeme definovat národní ekonomické zájmy (energetická a potravinová 

bezpečnost, kontrola státu nad produktovody, distribucí energií a vody či přírodními 

zdroji, kontrola přenosových a rozvodných síti a telekomunikací) 

- Podpora a ochrana domácího průmyslu, firem a živnostníků 

- Voda musí patřit státu - zestátníme vodárenské podniky  

- Odmítáme další zvyšovaní daňového zatížení našich občanů 

- Zavedeme zdanění dividend vyváděných zahraničními korporacemi 

- Zachováme platbu v hotovosti a zabráníme jejímu rušení 

 

ENERGETIKA 

- Odmítáme škodlivou energetickou politiku EU, požadujeme urychlené odstoupení 

České republiky od plánu Green Deal i od systému obchodování s emisními 

povolenkami 

- Prosadíme výstavbu nových jaderných bloků především cestou českého průmyslu, 

pokud je to možné 

- Požadujeme stoprocentní vlastnictví společnosti ČEZ státem, vykoupení podílu 

minoritních soukromých akcionářů 
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DOPRAVA 

- Podporujeme dokončení páteřní sítě dálnic a rychlostních komunikací 

- Modernizace železniční sítě, především vybudování vysokorychlostní tratě na 

spojnici Praha-Brno-Ostrava  

- Zabráníme všem snahám EU o omezování automobilové dopravy a ukončení výroby 

aut se spalovacími motory po roce 2035 včetně masivní a nesmyslné podpory 

elektromobility 

 

RODINNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 

- Podpora zvýšení porodnosti (podpora mladých pracujících rodin a pracujících rodin 

s dětmi a s nižšími příjmy)  

- Výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené 

částky vždy po narození dítěte 

- Výrazné zvýšení daňového zvýhodnění na děti 

- Reforma systému sociálních dávek s cílem ukončení zneužívání sociálních dávek 

nepřizpůsobivými  

- Významné zvýšení příspěvku na péči pro občany se zdravotním postižením.  

- Přijetí komplexní důchodové reformy (právo na odchod do starobního důchodu musí 

být nejpozději ve věku 65 let)  

- Zvýšení invalidních důchodů 

 

BYDLENÍ 

- Podpora státní a družstevní výstavby, a nájemního bydlení v obecních bytech 

- Podpora výstavby startovacích a seniorských bytů a bezúplatný převod pozemků ve 

vlastnictví státu na obce za účelem bytové výstavby 

- Zastropování úroků z hypotečních úvěrů v případě vysoké inflace 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

- Občané na celém území státu musí mít rovnocenný přístup ke kvalitní zdravotní 

péči (je potřeba řešit nedostatek lékařského a zdravotnického personálu, zejména 

praktických a dětských lékařů a stomatologů) 

- Zásadně odmítáme dvojí standardy zdravotní péče 

- Zrušíme doplatky na léky pro děti, seniory a zdravotně postižené 

 

BEZPEČNOST A OBRANA 

- Do legislativy ukotvíme opatření k zamezení nelegální migrace a k rychlé repatriaci 

nelegálních imigrantů z našeho území  
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- Jasně a nekompromisně odmítáme jakékoli přijímání nelegálních imigrantů do 

České republiky, a proto požadujeme trvalou ochranu našich státních hranic a 

hraniční kontroly 

- Zvýšíme počet policistů i jejich platové ohodnocení 

- Prosadíme navýšení počtů příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR určených 

pro přímý výkon služby, zvýšíme jejich mzdy a zabezpečíme jejich lepší vybavení 

 

ARMÁDA 

- Je potřeba posilovat vlastní obranné schopnosti (současný početní stav naší armády 

nemá kapacitu ani ochránit celé naše hranice) 

- Navrhneme legislativní změny, které umožní zavedení fungující evidence 

dobrovolníků s následným krátkým základním výcvikem na základě dobrovolnosti 

s proaktivní rolí státu 

- Navrhneme legislativní změny s cílem urychlení procesu pořizování vojenského 

materiálu a služeb pro armádu a zároveň jeho maximální transparentnosti, 

účelnosti a efektivnosti 

- Podpoříme modernizaci technického vybavení armády tak, aby byla zajištěna účinná 

obrana České republiky, s prioritou maximálního využití domácího potenciálu 

obranného průmyslu 

- Odmítáme projekt společné armády EU a přítomnost cizích armád a cizích 

vojenských základen na našem území  

 

ZAHRANIČNÍ POLITIKA 

- V rámci vymezení naší zahraniční strategie podporujeme zahraniční politiku všech 

azimutů a zejména vzájemnou kooperaci se svými sousedními státy, kde 

upřednostňujeme co nejužší spolupráci ve formátu V4+ 

- Zahraniční politika musí poskytovat nástroje pro podporu exportu českých podniků, 

zejména prostřednictvím kvalitní ekonomické diplomacie 

- Odmítáme jakékoliv zpochybňování, snahy o revizi a prolamování tzv. Benešových 

dekretů. Znovu otevřeme otázku plnění válečných reparací Německem vůči České 

republice 

 

ŠKOLSTVÍ  A VZDĚLÁNÍ 

- Školství musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám  

- Systém vzdělání musí vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní uplatnění občana. 

Školy musí respektovat práva dětí, zájem rodičů a vytvářet řád a systém, který 

umožní dosáhnout dobrých výsledků  

- Vrátíme prestiž a uplatnění učebním oborům a řemeslům. Výuční list musí být 

známkou kvality 

- Odmítáme současný systém společného vzdělávání (tzv. inkluze). Falešná ideologie 

rovnosti nesmí vést ke snížení kvality vzdělávání a poškozovat zájem dětí.  
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- Prosazujeme obnovu a podporu systému speciálního školství 

- Odmítáme platby školného na všech typech a stupních veřejných škol 

 

SPORT 

- Podpora dostupnosti sportu pro všechny občany. Za klíčové považujeme financování 

sportu pro děti a mládež a amatérského sportu  

- Organizované sportovní aktivity pro děti a mládež musí být dostupné všem rodinám 

bez rozdílu a podporované státem  

- Sportování dětí se nesmí stát dostupné pouze pro děti z vysokopříjmových rodin 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 

- Zajištění potravinové bezpečnosti a znovuzískání potravinové soběstačnosti ve 

všech komoditách, které jsou naši zemědělci schopni produkovat 

- Na trhu naše kvalitní potraviny za dostupné ceny 

- Naši zemědělci musí mít příležitost uplatnit svoji produkci na domácím trhu  

- Odmítáme škodlivou společnou zemědělskou politiku EU, která likviduje naše 

zemědělství a potravinářství.  

- Chceme aktivně čelit úpadku a vylidňování venkova podporou investic a daňových 

úlev 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

- Deprivatizace vodních zdrojů je naší prioritou (voda není zboží, přístup ke kvalitní 

vodě za dostupnou cenu je základní lidské právo 

- Hospodaření a nakládání s vodou musí být plně v rukou státu 

- Odmítáme zelenou politiku EU v rámci škodlivého a ideologického projektu tzv. 

„Green Deal“ 

- Budeme prosazovat úplný zákaz dalších záborů zemědělské půdy pro účely 

průmyslových a komerčních staveb. 

 

KULTURA 

- Navýšíme objem finančních prostředků na opravy historických nemovitých 

kulturních památek   

- Odmítáme multikulturalismus – nebudeme z prostředků našich daňových 

poplatníků podporovat kulturní a společenské aktivity zaměřené na prezentaci 

kultury mimo náš civilizační okruh 

- Prosadíme zrušení koncesionářských poplatků a navrhneme přeměnu České 

televize a Českého rozhlasu ve státní příspěvkové organizace financované ze 

státního rozpočtu, jejichž chod i hospodaření bude podléhat kontrole Nejvyššího 

kontrolního úřadu 
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Cíle našeho programu pro rok 2025: 

Bezpečný, suverénní, sebevědomý a prosperující stát, který bude domovem všech 

slušných a pracujících lidí. 


