Méneˇ státu*
ˇ
**
více obcanum!
o

podpořte ideály maximální svobody a odpovědnosti
* Méně státu = Naším cílem je výrazně omezit celkové státní zásahy do životů lidí – nepřiměřené daně,
složité zákony a zbytečné omezování.
** Více občanům = Předkládáme nejradikálnější snižování a rušení daní (například zrušení DPFO a dalších).
Čím menší budou státní příjmy, tím více peněz zbude ve Vašich kapsách.

Strana svobodných občanů je
česká klasicky liberální strana,
jejíž podpora se blíží k 5 %
(např. v průzkumech Factum Invenio)
Základní myšlenky Svobodnému občanovi stát neříká, jak má žít. Co smí dělat se svým životem, penězi,
tělem, budoucností a majetkem. Stát například vezme všemi způsoby v průměru až 60 % z Vašich příjmů
a většinu prohospodaří na různém plýtvání, korupci, neefektivitě a byrokracii. Stát by měl raději maximum peněz nechat občanům, aby si za ně kupovali, co sami chtějí.
Občan je dnes státem omezován, zadlužován a není mu dovoleno mít nad svým životem plnou kontrolu.
Usilujeme o omezení moci volených politiků řídit životy jednotlivců.
„Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních“ – Frédéric Bastiat
Proč vystoupit z EU? Evropská unie má svá pozitiva i negativa. Paradoxem je, že pozitiva (jako
volný pohyb osob a zboží) bychom si s ostatními státy mohli dohodnout. Za vysoké náklady
dostáváme jen neefektivní dotace a byrokracii.
Dotace navíc vytvářejí korupční prostředí. Navíc
z dotací musíme financovat to, co si vymyslí EU.
EU je socialistický a megalomanský projekt
Nerespektuje tržní principy, zdravý selský rozum,
ani skutečnou svobodu člověka. Vnucuje nám
všemožná nařízení, směrnice, solární elektrárny,
povinné přimíchávání biopaliv, nové úřady, nové
daně, příspěvky do EU a spoustu nesmyslných
cílů. Tyto věci nás ročně přijdou až na 200 miliard.
To je v průměru 20 000 Kč ročně na osobu včetně kojenců. Jde to z Vašich daní a peněz. Opravdu to chcete platit? My rozhodně ne...

Petr Mach
nejlepší kamarád
daňových poplatníků

Předsedou Svobodných je vysokoškolský učitel
ekonomie Petr Mach. Ve spolupráci s dalšími
ekonomy vytvořil plán na co nejefektivnější
správu veřejných financí, rychle vyrovnaný rozpočet, nízké daně a minimální byrokracii.

www.svobodni.cz

Změna Ústavy ČR
Navrhujeme tzv. lidové veto. Pokud občané nebudou spokojeni s politickým
rozhodnutím, mají právo jej v referendu vetovat. Po vetu by následovalo rozpuštění parlamentu
či zastupitelstva. Politici by si potom nedovolili prosazovat špatné nebo nedostatečně vysvětlené zákony.
Dále navrhujeme, aby každé zvýšení daní muselo projít referendem a aby politici hospodařili pouze
s vyrovnaným rozpočtem.
O korupci Možná jste si všimli, že už více než 20 let politici „bojují proti korupci“, ale nic se nezlepšilo.
Spíše naopak... Také si myslíte, že jediný nezkorumpovatelný úředník je žádný úředník? Pouze malý
a průhledný rozpočet je schopen odolat korupci a klientelismu.
Cesta k prosperitě je jen jedna Finanční prosperita občanů je základem vyspělé společnosti a nástrojem
k jakémukoli pokroku. Strana svobodných občanů nabízí osvědčená řešení. Nejlepším ukazatelem prosperity je samotná praxe. Mnohé studie zkoumající ekonomiky zemí celého světa došly k jednoznačným
závěrům. Stačí porovnat průměrný měsíční příjem občanů jednotlivých zemí a jejich hospodářský růst s
mírou ekonomické svobody (viz heritage.org/index).
Se vzrůstající ekonomickou svobodou se zvyšuje i pravděpodobnost prosperity obyvatelstva.
Na vrcholu tak nalezneme země jako Hong Kong, Singapur, Švýcarsko, Lichtenštejnsko či Nový Zéland.
Naopak na druhém konci země jako Severní Koreu či Zimbabwe. Dobrou ukázkou jsou také Švédsko a USA,
které před mnoha lety zbohatly právě díky ekonomické svobodě.
Co je ekonomická svoboda? Vysoká finanční, měnová, investiční, pracovní a obchodní svoboda. Kvalitní
ochrana soukromého vlastnictví. Minimální daně, byrokracie a státní přerozdělování.
„Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí.“ – Benjamin Franklin
Plná svoboda slova: Jsme proti zakazování politických stran a názorů. Špatné myšlenky je potřeba
porazit lepšími myšlenkami. Zákazy se myšlenky
nevymýtí.
Ochrana zdraví a majetku je pro nás velmi důležitá.
Jsme přesvědčeni, že každý musí být oprávněn
použít na ochranu svého života, zdraví a majetku
dostupné prostředky bez obav z postihu. Člověk,
který se nesmí bránit násilí, nemůže dosáhnout
svobody.
Menšiny: Nejpočetnější menšinou jsou jednotlivci.
Svobodní proto odmítají takzvaná práva menšin
a pozitivní diskriminaci. Všichni lidé si musí být
před zákonem rovni.
Svoboda internetu: Internet je posledním skutečným ostrovem svobody, který dokazuje, že věci
mohou fungovat i bez asistence státu. Odmítáme
jeho kontrolu, regulaci a omezování.

Kdo Svobodné financuje? Náš rozpočet je tvořen
drobnými dary našich členů a příznivců. Svobodní
nemají stovky milionů korun na kampaň jako někteří. Na druhou stranu však máme něco, co ostatní
nemají: věrné příznivce, kteří se aktivně a zdarma
účastní kampaně. Například i tento leták je vytvořen, financován a šířen jen samými dobrovolníky.
Vztah k politice dalších stran: Ačkoli jsme pravicová
strana, nesouhlasíme se současnou vládou. Vymezení některých stran jako “pravicových” neodpovídá jejich skutečné politice, která často jde proti ekonomické i osobní svobodě jednotlivců.
Vnitřní fungování: Strana svobodných občanů není
založena na delegátním principu jako některé jiné
strany. Všichni členové mají rovnocenné hlasy
a dohlížejí, aby strana neztrácela směr. Členové
Svobodných jsou lidé s pevnými názory, kteří mají
za cíl politiku změnit a postupně vytvořit z České
republiky jednu z nejsvobodnějších zemí světa.

Svobodní odmítají současné evropské pojetí státu a dominantní keynesiánskou ekonomii. Vyznávají
liberální ekonomii (takzvanou rakouskou školu ekonomie) a myšlenky mnoha svobodomyslných osobností: Thomas Jefferson a Benjamin Franklin; ekonomové Frédéric Bastiat, Murray Rothbard, Ludwig
von Mises a držitelé Nobelových cen za ekonomii Milton Friedman a F. A. Hayek.
Pokud Vás naše ideály zaujaly, pojďte do toho s námi!
„Dokud budeme volit menší zlo, bude vítězit jen zlo. Sice menší, ale pořád zlo.“ – Petr Mach

www.svobodni.cz

