
 

2 
 

ZAHRANIĆNÍ POLITIKA: 
 
Česká zahraniční politika musí být opět sebevědomá a mít za hlavní cíl ochranu bezpečí a zájmů 
ČR a jejích občanů. Po létech lavírování, nečitelnosti a servilnosti české zahraniční politiky vůči 
zahraničním vlivům považujeme za správné, aby česká zahraniční politika začala být opět 
česká, hájící především zájmy našeho státu a občanů. Tím se stane daleko čitelnější i pro naše 
zahraniční partnery. Našimi politickými partnery v Evropě jsou strany a hnutí sdružené do 
frakce Evropa Národů a Svobod v Evropském parlamentu. Jejími členy jsou např. Front 
National, FPO a další euroskeptické a realistické strany napříč Evropou. 
 
Protože dosavadní forma závislosti české zahraniční politiky na direktivách EU a USA se 
neosvědčila, prosazujeme zásadní změnu zahraniční politiky ČR a  vycházíme z následujících 
postulátů: 
 
Ekonomická diplomacie 
Je nutné jednoznačně nastavit priority české zahraniční politiky tak, aby v první řadě byla 
přínosná pro další vývoj ČR a současně i čitelná ve svém směřování pro naše nejbližší partnery. 
Prvořadým úkolem českých zastupitelských úřadů musí být neustálá práce na získávání 
nových klientů a zakázek. K tomu je nutné připravit pro každé teritorium týmy lidí ať již z MZV, 
MPO, Czechtrade nebo ze soukromého sektoru. Zrovna tak je nutné, aby všichni velvyslanci 
prošli ekonomickým školením (a složili zkoušky), aby prokázali kvalifikaci k vedení nejenom 
politických ale i obchodních misí, obchodních  jednání i k zabezpečení servisu pro české 
exportéry ve svých teritoriích. Podle ekonomických výsledků by měli být vedoucí pracovníci 
českých ambasád také adekvátně finančně hodnoceni. 
 
Politická diplomacie 
Již dále nesmí být doménou zájmových skupin, přátel politiků nebo jejich odkladištěm. Systém 
přípravy politických diplomatů musí být orientován na dokonalou znalost teritoria, místního 
jazyku, kultury a společenských i historických reálií. V praxi to znamená, že mladí diplomaté se 
budou již během svých studií cíleně připravovat na práci v určité oblasti. Na ústředí budou dva 
týmy, které budou zpracovávat dlouhodobě jedno teritorium, pravidelně se budou střídat 
v tomto teritoriu, tak aby kontinuita styků, kontaktů i bezprostřední znalost situace byly 
zachovány. Samozřejmě, práce v klimaticky a sociálně obtížných zemích bude honorována tak, 
aby byly tyto ztížené podmínky zohledněny. 
 
Zastupitelské úřady v zemích EU považujeme za zbytečně předimenzované, protože při 
jednotné legislativě zemí EU, podle našich zkušeností a analýz jejich práci zvládne menší úřad. 
Ostatní politickou činnost zabezpečí zastupitelský úřad ČR u EU. Namísto velkých úřadů v 
zemích EU chceme vybudovat nové zastupitelské úřady a jejich ekonomické sub složky v zemích 
mimo EU kde má ČR své ekonomické zájmy a kde dosud úřady, jako základní opěrný bod pro 
české vývozce chybí. 
 
Systém práce i organizaci MZV je nutné zefektivnit, zjednodušit a zavést efektivní vnitřní 
kontrolní mechanismy. 
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Členství ČR v EU. 
Jak ukazují realistická fakta z poslední doby, tak členství v EU se stává pro Českou republiku 
nákladnou a nebezpečnou záležitostí. Od roku vstupu ČR do EU v roce 2003 prošla EU 
zásadními změnami, zejména obrovským nárůstem byrokracie a administrativy, vyprodukovala 
cca 200.000 stran legislativy, ve které se lze velice těžce a složitě orientovat. Lisabonskou 
smlouvou byla značná část samostatnosti ČR předána do rukou  „eurobyrokracie“, která selhala 
v zajištění základních, zejména bezpečnostních, opatřeních na ochranu obyvatel Evropy.  
Evropská komise selhala především v nutnosti  zajistit jak efektivní ochranu vnější hranice 
Schengenu, tak zajistit vnitřní bezpečnost zemí Schengenu. Výsledkem je rostoucí nestabilita 
v evropských zemích, nárůst terorismu a kriminality. 
 
Evropská komise a další orgány produkují velký počet nesystémových nařízení, která jdou často 
právě proti národním zájmům jednotlivých států EU. Organizování příchodu milionů imigrantů  
z rozvojových zemí, kteří jsou v absolutní většině neintegrovatelní, vytváří obrovské zatížení 
národních i unijních rozpočtů jak náklady na sociální zajištění těchto imigrantů, tak i na 
zvýšenou bezpečnost obyvatel EU.  Navíc podle chápání „eurovlády“ a některých vlád zemí 
západní Evropy, tito imigranti stojí mimo zákon. Jejich rozsáhlou  trestnou činnost v zemích EU 
úspěšně zakrývá cenzura a politické omezení v rámci tzv. „politické korektnosti“ a následný 
omezený mandát policejních orgánů k zásahům. Faktickým dopadem tohoto tlaku Evropské 
komise na nucené přijímání velkých počtů nelegálních imigrantů bude v konečném důsledku 
očekávaný zánik národních států. 
 
Úspěšné vydírání EU ze strany Turecka (zejména při 4 milionech německých Turků, kteří již mají  
v Německu volební právo a mohou být rozhodujícím faktorem v nadcházejících volbách) je 
toho dalším důkazem. Náš názor na spolehlivost tohoto paktu s Tureckem je velmi negativní. 
Jsme přesvědčení, že ony miliardy, slíbené Turecku, v případě investování do obranných 
systémů, by vyřešily trvale ochranu vnějších hranic EU. K tomu je ovšem nezbytné dosáhnout  
v Evropské komisi politické vůle k rozhodné obraně území EU, kterou zatím postrádáme.   
 
Nebojíme se ekonomických důsledků vystoupení ČR z EU, jak nás straší v médiích (ovládaných 
právě EU) tzv. Czexitu, protože jednotlivé země EU náš trh potřebují stejně intenzivně jako my 
ten jejich a tak navzdory prohlášení politiků, kterým je mnohdy ekonomika vzdálená, tento 
argument nepovažujeme za relevantní. 
 
Idea a experiment  Schengenského prostoru v souvislosti s totálně nezvládnutou ochranou 
vnější hranice Schengenu se ukázal jako nesprávný pro celou EU, takže v případě CZEXITu řešení 
nahrazení Schengenu dohodou o bezvízovém styku a kontrolami na hranicích národního státu 
(například v rámci CEFTA) vidíme jako další krok k upevnění bezpečnosti. 
 
EU již dávno není výspou svobody a demokracie, stala se zdrojem manipulace, cenzury, vydírání  
a silně připomíná pozici SSSR v době RVHP.  Podle hlubokého přesvědčení členů hnutí SPD  
je proto nezadatelným právem občanů ČR vyjádřit se v (závazném) referendu, zda v takové Unii 
chtějí nadále žít anebo zda by volnější forma spolupráce nebyla pro ČR výhodnější. Uspořádání 
referenda považujeme za důkaz míry demokracie v České republice. Příklad Velké Británie, kde 
premiér dodržel svůj předvolební slib o referendu a vláda respektuje jeho výsledek, je 
opravdu hodný následování. 
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Spolupráce s NATO 
 
Naše armáda, postižená řadou koncepcí „přestavby“, „reformy“ atd., se od našeho členství v 
NATO změnila na malý, nepodstatný expediční sbor armády USA a ochotně se podílí na jejích 
zahraničních akcích, často bez mandátu OSN nebo EU. Za pravý důvod spoluúčasti české 
armády na akcích USA je podle nás především česká vlajka, která dodává těmto akcím punc 
mezinárodní aliance. Skutečným výsledkem této spolupráce ale je, že ČR byla zahrnuta na 
seznam nepřátelských států (a tedy legitimních cílů islámského terorismu). Musíme zde zmínit 
i to, že česká armáda sama o sobě (viz kapitola o obraně) není schopna splnit základní úkol 
národní armády, tj. ochránit území ČR. 
 
Je třeba říci naplno, že spolupráce s NATO  nenahrazuje a ani nemůže nahrazovat 
nedostatečnost vlastní armády při obraně území a obyvatel ČR. Spolupráce s NATO tedy musí 
být přehodnocena  a účast armády ČR na zahraničních operacích NATO mimo území členských 
států NATO striktně omezena pouze na mise s mandátem RB OSN. 
 
Když naše polistopadová vláda rozhodovala o vstupu ČR do NATO, rozhodla tak bez referenda. 
SPD je toho názoru, že tento deficit demokracie je nutné odstranit a občané mají nárok,  
se závazným referendem konečně vyjádřit, zda s členstvím v NATO souhlasí. 
  
Budeme prosazovat  ukončení nasazení našich vojáků ve všech nelegitimních misích, tj. z 
těch bez mandátu RB OSN. 
 
Spolupráce v rámci Visegrádské skupiny 
 
Tím, že středoevropské státy byly uchráněny migrační invaze v minulosti, nejsou jejich vlády 
pod  tlakem muslimských voličů nuceny k ústupkům a mají tedy ještě zachován prostor pro 
ochranu demokracie, vlastní kultury a vlastenectví. Státy stř. Evropy navíc spojuje historické 
dědictví spolupráce hospodářské i vojenské. 
 
Právě tato okolnost z nich začíná dělat naději západoevropanů na záchranu evropské civilizace. 
SPD chce rozhodně změnit dosavadní kurs Sobotkovy vlády a hodlá prosadit pevnější vazby 
Visegrádu (V4) pro vzájemnou spolupráci v oblasti obchodu, bezpečnosti a ostrahy hranic, 
stejně jako vytvořit společnou platformu pro vyjednávání s EU. 
 
SPD nepředpokládá, že V4 nějakým způsobem nahradí EU. Formu spolupráce V4 vidí SPD na 
partnerské bázi samostatných států, které společně hledají cestu, jak se dostat z 
hospodářského i politického marasmu, do kterého celou Evropu svou nekompetentností 
uvrhla Evropská Komise. 
 
V4 členských zemí má reálnou možnost stát se významným politickým i ekonomickým svazkem  
a ochráncem evropské kultury před invazivními vlivy. Náhrada nesvéprávné Europolitiky 
volnější politikou V4 je jenom logickým vyústěním výsledků dosavadního vývoje. 
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Tzv. transatlantické vazby 
 
Jak zkušenosti posledních 27 let ukazují, tyto vazby jsou hospodářsky, vojensky i politicky 
především výhodné pro USA. ČR přinesly přízvisko nejvěrnějšího spojence USA v Evropě 
(rozumíme tomu tak, že nejlevnějšího). SPD považuje za nejdůležitější vazby V4, od kterých by 
se měly odvíjet vztahy států V4 jdoucí za rámec EU ať již směrem k USA, k Rusku, k Číně nebo 
např. ke KLDR. I když existují rozpory v některých závažných oblastech věříme, že je možné najít 
a prosazovat společné zájmy. 
 
S tím souvisí i otázka tzv. transatlantické smlouvy obchodu mezi USA a EU (TTIP). SPD 
nesouhlasí s otevřením českého trhu geneticky modifikovaným potravinám (GMO) ani s tím, 
aby na zboží dovážené do ČR z různých zemí byly uplatňovány různé normy a standardy, nižší 
než EN. 
 
Rusko 
Historicky jeden z nejdůležitějších obchodních partnerů pro dovoz surovin i český vývoz 
strojírenského i konzumního zboží. Tradiční chápání českých výrobků je v Rusku stále velice 
vstřícné, a slovanská vzájemnost zde stále hraje svoji roli, navzdory všem nesmyslným sankcím  
a embargům, uplatňovaným vůči Rusku ze strany EU v posledních x letech pod nejrůznějšími 
záminkami. Ruský plyn a ropa, případně další nerostné suroviny pocházející ze států bývalého 
SSSR, jsou stále nejjistější zdroje energie. I zde musíme pochopit, že za všemi vzletnými frázemi  
o lidských právech, bezpečí, atd. stojí primárně jeden jediný zájem: o ruské suroviny a ruský 
trh.  
 
V SPD věříme ve vyrovnaný a oboustranně výhodný obchodní vztah. Současně Rusko se svými 
zkušenostmi v boji proti mezinárodnímu terorismu a islamismu může být výhledově velmi 
cenný spojenec. Proto je našim heslem : Ani východ, ani západ, ale Česká republika! 
 
Čína 
V Čínské relaci bylo díky prezidentu Zemanovi a jeho týmu dosaženo velikých úspěchů. Naivní 
argumentace o porušování lidských práv v Číně a vyvěšování Tibetských vlajek je pouze 
nástrojem vnitřní politiky, prosazováním vlastních politických cílů nad ochranou ekonomických 
zájmů České republiky. Tento nezodpovědný přístup zničil v minulosti celou řadu velkých 
obchodů (příkladů je možné najít spoustu na internetových sítích) ze kterých nakonec 
profitovala konkurence z EU. Toto chceme v SPD rozhodně změnit a pokračovat v tom, co 
započal prezident Zeman, budovat obchodní vazby s Čínou ve prospěch ČR. 
 
Země BRICS 
Spolupráce se zeměmi skupiny BRICS1 a tzv. rozvíjejícího se světa, včetně dalších regionálních 
mocností a dravých ekonomik (např. Írán a Vietnam) představuje pro českou ekonomiku 
významný obchodní potenciál a rozhodně může přispět k rozvoji českého exportu. Podmínkou 
úspěchu je samozřejmě aktivní a pragmatická zahraniční politika, fungující ekonomická 
diplomacie a podpora exportu. Je velkým úkolem zahraniční politiky ČR a její ekonomické 

                                                           
1BRICS je akronymní označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky. V dokumentu 
Building Better Global Economic BRICs z roku 2001, popisuje státy BRIC(S) jako země s nejrychleji rostoucí tržní ekonomikou 
na světě. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Akronym
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospodářství
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospodářství
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brazílie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Čínská_lidová_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoafrická_republika
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diplomacie zajistit dobré podmínky českým firmám pro vstup na trhy států BRICS ale i 
euroasijského společenství. 
 
 
Islámský stát (ISIL) 
Občanské války v oblasti Středního východu, severní a střední Afriky představují obrovský 
business se zbraněmi a podle všeho nejsme svědky nějaké skutečné snahy o  nastolení míru. 
To, co se děje v oblasti Sýrie a Iráku, souhrnně označované jako válka proti ISIL, proti Bašárovi 
Asadovi, proti Kurdům, všichni proti všem. Do toho intervenující zahraniční armády, které 
podporují tu toho a tu onoho v konfliktu, kde vlastně stejně nikdo neví, kdo je s kým a kdo proti 
komu. Proto v SPD odmítáme úvahy o pozemní operaci a už vůbec nesouhlasíme s českou 
účastí v podobných válkách, kdy není jasné, kdo je (kdy) čí nepřítel. 
 
Islámská „umírněná“ opozice, cvičená i vyzbrojovaná USA bojuje proti legitimní vládě Bašára 
Assada. Tito islamisté houfně přecházejí k Islámskému státu (i s americkou výzbrojí a výstrojí). 
Kurdové bojují proti ISIL a proti nim bojuje Turecko, které zaútočí na Kurdy pokaždé, když 
začínají vítězit. Je zde irácká pravidelná armáda, bojující proti ISIL. Irácká vláda marně  
protestuje proti operacím turecké armády na svém území. K tomu připočtěme další 
nelegitimně intervenující armády, kdy každá má jiné cíle. Jakákoliv intervence jenom 
prodlužuje agonii civilistů.   Považujeme proto otázku syrského konfliktu za něřešitelnou bez 
účasti Bašára Assada, jako jediné legitimní vlády Sýrie. Zahraniční intervenci do suverénní země 
bez pozvání místní vlády považujeme za akt agrese. 
 
Chápeme, že ISIL stojí na dlouhodobě trpělivě zasévané a pěstované nenávisti vůči Západu. 
Stojí na statisících mrtvých dětí i dospělých v konfliktech minulých desetiletí. Stojí na zoufalství 
a nenávisti  rodičů, kteří viděli zbytečně umírat své děti, ať již v důsledku amerického 
bombardování, v teroristických útocích na tržišti, na nemoci, proti kterým nebyly léky díky 
různým sankcím a embargům. Od Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libyji, Tunis, všude, kam došlo k 
„ochraně lidských práv, boji s terorismem, vývozu demokracie, atd. V rozvrácených zemích, v 
občanských válkách, nikdo o vině toho, kdo rozvrátil jejich země nediskutuje, a mladé generace 
hoří touhou se pomstít. Do toho bijí muslimští kazatelé, kterým situace nahrává a získávají 
obrovskou moc, obchodníci se zbraněmi i teroristické organizace, všichni se snaží konflikty 
udržovat a zejména se na nich (dobře) přiživit. 
 
V SPD říkáme, že toto není náš boj. ČR nezpůsobila rozvraty oněch zemí ani je nikdy 
nekolonizovala, ale až bude nastolen mír, rádi pomůžeme s rekonstrukcí zničených zemí. 
 
Proto také nesouhlasíme s rozdáváním zásob našich zbraní a munice (údajně Kurdům) naprosto 
nepřehledným způsobem prostřednictvím USA, které navíc Kurdy považují za teroristy a 
podporují Turecko v jejich boji s kurdským odbojem. SPD podporuje boj Kurdů proti 
Islámskému státu a protestuje proti tureckým nájezdům proti Kurdům na irácké území. 
 
Sýrie: 
podporujeme právo Syřanů na demokratické a přímé volby, kterými si sami zvolí své vedení. 
Podporujeme právo Syrie na to, aby takto zvolené vedení bylo respektováno v zahraničí  
a v mezinárodních organizacích. Podporujeme snahu Syřanů o ukončení občanské války a 
nabízíme pomocnou ruku při obnově zničené země. 
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Turecko 
SPD s obavami sleduje imperiální ambice tureckého prezidenta Erdogana. Rozhodně protestuje 
proti jednání o udělení bezvízového styku Tureckým občanům. Jsme přesvědčeni, že v řešení 
imigrační krize Turecko sleduje především svoje vlastní cíle a vydírání Evropy prostřednictvím 
migrantů je jen jednou z metod, jak urychlit vývoj. SPD považuje vyvraždění tureckých Arménů  
za genocidu, která zasluhuje veřejného odsouzení. Poddajnost evropského vedení vůči 
tureckým ambicím považujeme za další důvod pro vypsání referenda o setrvání v EU. 
 
Imigrační krize 
 
Je na místě jasně a nahlas říci, že jako pohostinný národ vítáme rádi milé pozvané hosty, ale 
NEZVANÝ HOST NENÍ U NÁS VÍTÁN! Ti, co přicházejí s tím, že potlačí naši kulturu, ovládnou naši 
zem a původní obyvatele považují za méněcenné, jsou nájezdníci, i když (zatím) nemají zbraně. 
Nebudeme ustupovat a už vůbec se jim nebudeme podřizovat. Chceme navzdory manipulacím 
naší vlády a médií nadále nazývat věci pravými jmény, říkat a poslouchat pravdu.  Poučujeme 
se z chyb našich západních sousedů natolik, abychom nedovolili jejich opakování u nás. Konec 
konců, proti Arabizaci Evropy se postavil i Dalajláma. 
 
SPD trvá na nulové toleranci ilegální imigrace do Evropy, do zemí V4, do ČR! Za nelegální 
považujeme i „legalizovanou“ nelegální imigraci prostřednictvím kvót, dobrovolně přijatých 
uprchlíků i legalizaci „nelegálů“ tlakem euroadministrativy. Považujeme za nezbytné vrátit 
nelegální překročení hranice ČR stejně jako nelegální pobyt na území ČR do kategorie trestného 
činu s nepodmíněnými tresty. 
 
Celou záležitost migrace vidíme v několika rovinách: 
 
Příčinu migrace 
nevidíme ani tak v úspěšném rozvrácení dosud slušně fungujících byť diktátorských států silami 
USA a jejich spojenců, jako spíše v podivném a nepochopitelném humanismu,  mediální 
manipulaci a cenzuře „nesprávných názorů“ ze strany vedení EU, která nelegální migranty de 
facto pozvala.  Po příchodu do Evropy migranti zjišťují, že opravdu stojí nad zákonem, když 
poruší místní zákon, nikdo je nestíhá, mohou si diktovat stále rostoucí požadavky, kterým bývá 
vyhověno. Tato informace se následně snadno roznese po soc. sítích (každý migrant má svůj 
smartphon) a další miliony nepřizpůsobitelných imigrantů vyrazí na cestu. 
 
Jsme v dnešní době svědky jedinečného, tragického sociálního experimentu, kdy Evropa páchá 
sebevraždu za své vlastní peníze, sebevraždu, ke které si sama tleská, jak ji provádí humánně  
a politicky korektně. 
 
Nás rodilých Evropanů se nikdo neptal, zda s tím souhlasíme. Proto říkáme jasně a nahlas: v 
SPD prosazujeme nulovou toleranci nelegální migraci i „legalizaci“ nelegální migrace 
prostřednictvím povolení bezvízového styku se zeměmi, kde vládnou islamisté. 
 
SPD se bude ptát v závazných referendech občanů, co chtějí, čeho se bojí a podle toho 
postupovat dále. 
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Společenský aspekt imigrace: 
Pro nejrůznější převaděčské mafie, aktivisty, komisaře a „neziskovky“ představují imigranti 
snadný zdroj státních i evropských peněz, obrovský business, bezpečný a pohodlný pro 
zúčastněné. Na jejich straně jsou masmédia i politici, jak národní, tak i Evropští, ovládající stále 
silnější propagandu. Výsledkem je, že nikým nevolení, neodvolatelní a nekontrolovatelní 
„pracovníci“ těchto neziskovek spokojeně a snadno čerpají státní peníze a mají se dobře, 
protože čím více migrantů, tím víc peněz. 
 
Na druhou stranu zničení celých oblastí turistiky a života v Řecku a v Itálii očividně nikoho z 
nich nezajímá. Je nutné zahájit široké prověřování hospodaření těchto neziskovek. 
 
Kriminální aspekt: 
Převaděčství a prodej vybavení migrantům představuje obchod snů - jen např. plovacích vest 
muselo být prodáno více než 1 milion v roce 2015, nepočítaně nafukovacích člunů, motorů, 
benzínu, atd., navíc vysoké sazby „převaděčům“ za převedení. Zde budeme důrazně požadovat 
průběžné vyšetřování zejména finančních vazeb mezi mezinárodním org. zločinem a politikou. 
Současně chceme iniciovat užší spolupráci s mezinárodními bezp. organizacemi i s policií ve 
zdrojových zemích imigrantů při prověřování jejich totožností, zda se nejedná např. o hledané 
válečné zločince, kriminální živly nebo hledané džihádisty. 
 
Politický aspekt: 
„Uprchlická“ krize neustále vířená medii i politiky, zaměstnává mnoho jinak obtížně 
zaměstnatelných úředníků. Poskytuje jim současně obrovské prostředky, kterými vládnou, 
stejně jako i osobní moc.  Kromě této osobně-politické roviny je zde i úroveň nadnárodní. Krize 
otevřela stavidla prakticky neomezených účtů a přední evropští vůdcové s nimi svobodně 
manipulují tak, že miliardy Eur mizí v nenávratnu. 
 
Odmítáme nesmyslné direktivy EU i jakékoliv další úvahy o volebním právu cizinců, 
pobývajících na území ČR  bez občanství ČR. Chceme zpřísnit podmínky pro udělení povolení 
dlouhodobého pobytu na našem území. SPD trvá na přesném a přísném uplatňování českého 
azylového zákona. Trváme na přísném bezpečnostním i zdravotním prověřování všech žadatelů 
o azyl. Nepřijatelný je pro nás v tomto ohledu i tzv. Zákon o slučování rodin. 
 
 
Politicko-vojenský aspekt: 
Celá krize slouží Eurokomisi k získání silnějšího mandátu k vytvoření nadnárodní vojenské síly, 
která bude podléhat pouze velení EK a bude smět operovat na území členských států i bez 
souhlasu národních vlád! Tuto akci SPD odmítá, protože se obává – a zatím to nikdo nevyvrátil- 
že tento „Nový Frontex“ poslouží hlavně k tomu, zbavit národní státy chuti bránit si své hranice 
vojenskými prostředky. Současně se může stát přesmyčkou, jak prosadit imigrantské kvóty, 
protože Frontex bude nejenom migranty vracet, ale také je pouštět dál, bez jakéhokoliv vlivu 
státu, na jehož území budou ty statisíce nelegálů relokovány. Odmítáme aby Frontexu velela 
Evropská komise, odmítáme další předražený, ale bezzubý aparát v mandátu drahé 
byrokratické organizace. 
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SPD odmítá poslední podivnou inciativu evropské komise, která chce zřídit na území národních 
států úřady pro podporu imigrace, které budou (bez ohledu na vůli dotyčné národní vlády) 
rozhodovat o umísťování imigrantů. SPD toto považuje za naprosto nepřijatelné! 
 
Požadujeme základní změnu doktríny obrany Evropy! Požadujeme vytvořit organizaci  
s funkčním a rozhodným velením, které bude mít jediný rozkaz: bránit Evropu a Evropany na 
jejich území všemi prostředky. Nadnárodní organizace nám pomůžou, když my sami si 
pomůžeme. Víme, že za současného vedení EU toto není možné, protože věříme, že státy 
střední Evropy mají právo na vlastní obranu, mimo vliv Evropské komise. Těžiště politických i 
bezpečnostních zájmů chceme řídit podle priorit bezpečnosti státu, obyvatel a ekonomiky 
ČR podle pořadí: 1) ČR; 2) V4; 3) EU; 4) OSN; 5) NATO. 
 
MZV bude spolupracovat s ozbrojenými složkami MO a MV  při zabezpečování ochrany území  
a obyvatel ČR, sdílení strategických informací a úkolování tajných služeb. 
 
Budeme prosazovat hloubkový audit a zastavení financování všech neziskových organizací, 
které „pomáhají uprchlíkům“ ze státních peněz. 
 
Budeme požadovat vyšetření veškerých provozovatelů webů, které vyzývají k imigraci nebo 
poskytují migrantům informace, jak zneužít právní a sociální systémy evropských zemí. Tyto 
budeme chtít postavit mimo zákon. 
 
Humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí 
Je důležitou součástí budování pozice České republiky. Tyto pomoci byly často zneužívány 
nejrůznějšími organizacemi, které využívaly vlivné politické síly. V SPD věříme, že jednotlivé 
projekty mají být předmětem výběrových řízení a pro okamžitou humanitární pomoc nutnou 
při živelních katastrofách, má být vytvořen zvláštní fond, ve kterém budou prostředky 
deponovány trvale, aby mohly být bez zdržení použity. Efektivita vynaložených prostředků musí 
být doložena kontrolou na místě. 
 
SPD má své plány jak účinně kontrolovat finance, které ze státního rozpočtu plynou na 
rozvojovou i humanitární pomoc, aby bylo dosaženo maximálního efektu vynaložených peněz. 
Zavedeme pevné % sazby kolik budou smět organizace spotřebovat na svoji režii a jaké % musí 
dostat příjemce pomoci. 
 
 
 
 


