Společný program ČSNS / ANS pro volby do
PS PČR 2017
Naším společným programem jsou TŘI PLUSY a TŘI MÍNUSY
1. ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.
2. ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy ČR.
3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního
bohatství a zrušení církevních restitucí.
1. NE ilegální imigraci.
2. NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím.
3. NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci
českého státu.

Další části programu ANS
A/ Zahraničně-politická koncepce (Nové národní obrození, kolonie nemůže mít
svou zahraniční politiku ….)
B/ Změna ekonomického modelu, jakož i celkové ekonomické koncepce v ČR
(ANS podporuje družstevnictví a nostrifikační zákon ZDE)
C/ koncepce v oblasti obchodu
D/ koncepce v oblasti průmyslu
E/ Koncepce dalších odvětví národního hospodářství
1. Energetická politika (Energetická politika v zájmu národa ZDE)
2. Dopravní politika (Nástin dopravní politiky ZDE)
3. Sociální politika (Důchodová reforma musí být především reformou příčin ZDE; Stop
juvenilní justici a podpora přirozené rodiny ZDE; Solidarita napříč generacemi nezbytný předpoklad existence společnosti ZDE).
4. Zdravotnictví (Zdraví národa je veřejný statek ZDE)
5. Justice (Proč justice neplní své úkoly a jaké jsou možnosti nápravy ZDE)
6. Školství a kultura (Vzdělání je společenským statkem ZDE; Amerikanizace české
kultury a cesta zpět k národní identitě ZDE)
7. Zemědělství
8. Životní prostředí ((Vy třiďte odpad, my zatím zničíme planetu ZDE; Ohrožuje nás
smrtelně neionizující záření ZDE)

F/ Mediální koncepce (Média ČR v zahraničním kontextu ZDE)
G/ Formulace našich národních zájmů a vytvoření podmínek k jejich
rozpracování
H/ Další informace (ANS - Návrh základních tezí ZDE; ANS - Občanský manifest
ZDE; Koncepce sociální bezpečnosti je našim ideologickým východiskem ZDE)
I/ Shrnutí
Závěr
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Komentář k současnému stavu
Základem existence a nerušeného vývoje každého státu je život v mírových podmínkách a jeho
bezpečnost.
Odpovědností vlády ČR, jako suverénního státu, je zajišťovat a udržovat spravedlivé a
bezpečné prostředí na území celého našeho státu umožňující nerušenou tvořivou, ekonomickou
a společenskou činnost. K tomu si vláda vytváří i potřebnou bezpečnostní strategii, která je
základním dokumentem v oblasti bezpečnostní a zahraničně-politické. Obě oblasti jsou
navzájem provázané, neboť strategie v zahraniční politice zaměřená na zachování míru a
mezinárodního práva vytváří významnou podporu pro oblast vlastní národní bezpečnosti.
Tato klíčová role státu a jeho vlády je nezastupitelná. Nemůže být tedy přenášena na
mezinárodní organizace či cizí země. Ty mohou být pouze podpůrnými činiteli při naplňování
příslušné bezpečnostní strategie na úrovni státu. A je to vždy vláda státu, která má výlučné
právo takovou zahraniční podporu či spolupráci přijmout nebo odmítnout, příp.
požadovat její korekci. Bezpečnostní strategie státu, v daném případě ČR, musí být v souladu
se zachováním míru a mezinárodního práva a přitom vycházet ze zájmů a potřeb občanů ČR,
jež s těmito zásadami nesmí být v rozporu.
Pokud se cizí státy vměšují do vnitřní politiky našeho státu, je to signálem ztráty naší
suverenity bez ohledu na to, v jakém vztahu s těmito zeměmi jsme. Zda v přátelském či
nepřátelském. Bez naší skutečné suverenity ztrácí význam i naše bezpečnostní strategie,
neboť naše země a její obyvatelé se stávají závislými na cizích zemích, jejich zájmech a
záměrech. V takových případech je povinností našeho parlamentu zasáhnout a zjednat
nápravu.
Bezpečnostní strategie musí řešit vnější i vnitřní bezpečnost a v této souvislosti odhalovat včas
i konkrétní hrozby pro náš stát. Jejich souhrn je pak označován jako národní bezpečnost
(politika zahraniční a politika bezpečnostní). Zatímco politika zahraniční musí být v rámci
národní bezpečnosti zaměřena na vytváření příznivých podmínek ve vztazích s ostatními zeměmi či mezinárodními organizacemi, tak bezpečnostní politika řeší obranu svrchovanosti a
územní celistvosti země a bezpečnost jejích občanů.
Jakékoliv požadavky cizích zemí/mocností a mezinárodních organizací nesmí poškozovat
a ohrožovat Českou republiku či jiný stát, porušovat mezinárodní právo a eskalovat
napětí.
Řešení bezpečnostních hrozeb začíná správným a úplným pojmenováním jejich povahy a
účinků, a to bez ohledu na mínění ostatních zemí či mezinárodních organizací.
Podíváme-li se na situaci v naší zemi, bylo našimi vládami a parlamentem postupně
porušeno vše, co porušeno mohlo být:

www.aliancens.cz

aliancens@centrum.cz

1/ Odevzdali jsme podstatnou část suverenity do zahraničí s odkazem (či spíše výmluvou) na
přátelské, resp. smluvní vztahy. Ty přitom na podstatě věci nic nemění a měnit ani nemohou
a nesmějí. Řídí nás dne nejen EU ve výrazně větší míře, než jak by odpovídalo našim
vstupním podmínkám (a později se nás při dalších změnách nikdo na nic neptal. A pokud
ano, tak formálně bez možnosti našich zástupců v Bruselu něco změnit. Samostatnou
kapitolou je odborná úroveň některých našich zástupců a jejich nepochopení, kým byli do
Bruselu vysláni a proč. Řídí nás i cizí velvyslanectví v naší zemi, což je věc neslýchaná,
která při současné praxi, kdy se stát nepostaví na odpor, se stala skutečností.
2/ jsme zataženi do válečných dobrodružství a agrese jiných, která jsou v jasném rozporu
s mezinárodním právem a s povinností řešit případné spory mírovými prostředky. Jsou
v rozporu i se zakládací (washingtonskou) smlouvou NATO, na kterou se naši politici přitom
tak rádi a často odvolávají.
3/ Naše vlády nás cíleně zbavily schopnosti sebeobrany. Nejprve redukcí stavu armády,
rušením posádek a prodejem kasáren, později i rozptýlením zbytku převážné části naší
armády mimo území našeho státu. Následně i předání velení nad částí zbytku naší armády
bundeswehru.
4/ Vmanévrovali jsme se sami do situace, kdy sice chceme proklamativně chránit naše
hranice, před masovým vpádem migrantů vč. teroristů, nechápeme přitom však (či nechceme vidět), že tím, kdo tuto invazi organizuje a spolufinancuje, je právě vedení EU. V EU
chtějí někteří z našich občanů a politiků zůstat, jiní o tom pořádat referenda, kdy nejsou
přitom schopni v parlamentu prosadit ani zákon o uchopitelných technických podmínkách,
jak takové referendum zorganizovat a vypsat, natož prosadit vypsání referenda o věci
samotné. Přecházíme přitom fakt, že NATO proti teroristům ve světě nebojuje, že rovněž
odmítá podílet se na ochraně schengenského prostoru. Nabízí se otázka, k čemu nám pak
NATO (a naše účast v něm) je. A je zřejmá i odpověď na tuto otázku. K agresi proti Rusku
a možná i proti Číně či Iránu v zájmu USA.
5/ Hrozí nám velmi akutní nebezpečí, že budeme jako členové NATO do agrese proti
Rusku vtaženi, že naši občané půjdou bojovat na východní frontu a že území naší země
s logistickým a štábním zázemím NATO se stane cílem odvetné palby Ruska.
6/ Do sféry naší bezpečnosti patří i potřeba naší poměrné nezávislosti na dalších zemích
z hlediska naší průmyslové produkce a jejího exportu. Stejně tak i naše potravinová
nezávislost a tedy soběstačnost. To vše jsme ztratili, to vše má dopad na úroveň života našich
občanů, na úroveň jejich zdraví, příjmů a na naši bezpečnost.
7/ Náš hospodářský vývoj se zpožďuje za okolním světem. Samotný vývoj našeho HDP,
z něhož každoročně nevratně odvádíme 8 % do zahraničí je pouze indikátorem pro
zahraniční investory či spekulanty, má ale jen omezenou vypovídací hodnotu pro nás a pro
životní úroveň našich obyvatel. Země západní Evropy nejenže nedoháníme, nýbrž se rozdíly
mezi nimi a námi stále více prohlubují. A to i za situace, kdy jejich růst HDP je oficiálně
nižší.
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Nebereme (zatím) ke své škodě na vědomí ani prudký ekonomický vývoj v euroasijské zóně.
Značná část z toho souvisí s chybným ekonomickým modelem podle washingtonského
konsensu (levná práce, podtržená domácí měna), který nám byl naordinován ze zahraničí
počátkem 90. let minulého století a s úlohou kolonie, kterou nám byla našimi „spojenci“
předurčena. To se projevuje v odtékání značné části příjmů z činnosti našich pracovníků do
zahraničí, v neplacení daní ze strany zahraničních společností u nás (v rámci tzv.
investičních pobídek), ve ztrátě kvalifikované práce množství našich občanů v místě bydliště
a v jejich ekonomickém donucování k dojíždění za prací často nízko kvalifikovanou do
montoven bůhví kde, často za hranicí ekonomické rentability pro tyto občany atd.. A
následně pak ve výrazně nižších příjmech našich občanů v porovnání se srovnatelnými
zeměmi Západu. Tento model byl (v souvislosti s rozprodáním či rozkradením majetku
našeho státu, který vytvářely generace našich předchůdců i někteří ze současných
pamětníků) již vyčerpán. Již ho tedy není z čeho sanovat. Prohlubuje se tak i zadlužení
našeho státu, jež bylo v r. 1989 nulové.
To vše a mnohé další bylo po r. 1990 změněno k horšímu. K podstatně horšímu. Naše
vlády rezignovaly na naši suverenitu, kterou předaly postupně v rozporu se základními
pravidly do zahraničí s výmluvou na jimi podepsané smlouvy a s představou, že si tak
samy usnadní život a práci. Pod záminkou likvidace starých struktur byla rušena odborná
pracoviště, s dlouholetými zkušenostmi a vzdělaní lidé, kteří odmítali pracovat proti
zájmům ČR, byli nuceni odejít do soukromí, za hranice, anebo pracovali v zahraničních
firmách, kde hájili především zájmy mateřské společnosti. Často, i přes vysokou
kvalifikaci, nemohli ovlivňovat rozhodovací procesy. To způsobilo značný deficit
kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou schopni být rovnocennými partnery při složitých
politických a ekonomických jednáních v rychle se rozvíjejícím světě. Bylo promrháno
mnoho opravdových hodnot a finančních prostředků, nevyužitím potenciálu ve prospěch
naší republiky. Tento morální i ekonomický hazard bohužel přerůstá i do dalších
generací, které nemohly stavět na znalostech, praxi, a zkušenostech svých rodičů. Naopak
je mladé generaci neustále podsouváno, že život jejich otců byl ve všech oblastech špatný
a nesnesitelný. Pod nánosem nesmyslných ideologických klišé byla zničena kontinuita, což
je v mnoha odvětvích stále ještě znát a v rychle se rozvíjejícím okolním světě a jsme stále
více nuceni čelit následkům této skutečnosti. Nejde přitom o nekritické hodnocení
předlistopadové etapy našeho vývoje, záměrně setrvalý pohled do zpětného zrcátka má
odpoutat pozornost našich občanů od polistopadového vývoje a jeho výsledků. Protože
vize budoucnosti pokulhává, tak se nabízí setrvale temná minulost.
Jde tedy o kritické zhodnocení etapy polistopadové, kdy k uvedeným skutečnostem
postupně došlo, jejíž důsledky pociťujeme stále více, a o snahu o jejich nápravu. Její
důsledky musíme řešit totiž nyní, a to kvůli:
a/ současnému stavu (nemožnost zvyšovat výrazněji mzdy, platy a důchody a tím i kupní sílu
našich občanů) a tím i docilovat vyšší příjmy státu z hlediska daní, zdravotního a sociálního
pojištění atd.;
b/ návazným problémům ve financování důchodů, zdravotnictví zvětšujícím se rozdílům
mezi příjmy občanů v západní Evropě a našimi občany apod. a
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c/ přicházející průmyslové revoluci 4.0 a jejím důsledkům na klasickou zaměstnanost, jak
ji dosud chápeme, kterou bude nucen řešit náš stát.
Náš parlament přitom nezasahuje, jak je v takových případech jeho povinností, nesnaží se
zjednat nápravu. Právě naopak. Svým počínáním, jako je nedávné schválení smlouvy CETA,
které ve své podstatě mimo jiné znamená předání zbytku naší suverenity nadnárodním
koncernům, tento trend přímo podporuje.
Není-li naše vláda ochotna pojmenovat správným jménem bezpečnostní rizika našeho
státu, není ochotna a ani schopna je řešit či jim čelit. Je zjevné, že jejich nesprávné
pojmenování je často záměrné s cílem problém zatemnit a nikoliv řešit.
Navrhujeme proto zjednat neprodleně nápravu směrem ke správnému pojmenování
rizika za účelem jeho následného řešení zejména v následujících případech záměrného
matení pojmů:
a) Nelegální migranti - prezentováni jako váleční uprchlíci.
Váleční uprchlíci jsou lidé, kteří prchají do první bezpečné země (zpravidla se jedná o zemi sousedící
se zemí ozbrojeného konfliktu). Uprchlíci, kteří se svévolně vydávají na pouť přes další bezpečné
země, přičemž si vynucují vstup do zemí na ose svého svévolného pohybu, porušují zákony
příslušných zemí, čímž ztrácejí status uprchlíka a stávají se z nich nelegální migranti. Nelegální
migrace spadá do oblasti národní bezpečnosti, a tedy do odpovědnosti konkrétního státu bez cizího
vměšování, jak tuto situaci řešit.
b) Hybridní hrozby jsou představovány jako synonymum pro aktivity Ruské federace, ač jsou
produktem všech světových velmocí, přičemž největší zkušenosti a primát v opakovaném používání
těchto metod mají USA;
c) Výraz dezinformace je používán pouze ve spojitosti s proruskou politikou.
Opačně se vytváří dojem, že západní a české státní dezinformace neexistují. K dispozici je však
nespočet přímých důkazů, které nelze popřít. Významným příkladem je dezinformace o článku 5
Severoatlantické smlouvy, jenž ve skutečnosti a dle svého obsahu nezavazuje žádnou členskou zemi
k vojenské pomoci. K dalším dezinformacím ze strany Západu patří zaměňování nelegálních
migrantů za válečné uprchlíky a hlásání úmyslu Ruské federace vojensky napadnout státy v Pobaltí.
d) Termín solidarita je zneužíván jako nátlak s narušováním národní bezpečnosti.
Solidarita je rovnocenná spolupráce. V současné době se však výraz solidarita zneužívá pro vyvíjení
nátlaku na vlády členských zemí Evropské unie, aby zahájily činnost v přerozdělování nelegálních
migrantů (nikoli uprchlíků), čímž je zasahováno do národní bezpečnosti jednotlivých zemí. V tomto
smyslu se nejedná o solidaritu, nýbrž o nepřípustný politický diktát a vměšování do vnitřních
bezpečnostních záležitostí.

V současné době existuje 6 hlavních reálných hrozeb, které ohrožují ČR a které je třeba
přednostně řešit:
1. Členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii související s opakovaným porušováním
mezinárodního práva, narušováním národní bezpečnosti členských zemí a eskalací napětí
v zájmových geografických prostorech. Přitom:
- členské země NATO opakovaně porušují článek 1 a dezinformují o obsahu a významu článku 5
Severoatlantické smlouvy v souvislosti s bezpečnostními zárukami, které ve skutečnosti neexistují;
- konvenční napadení České republiky jiným státem je velmi nepravděpodobné a rovněž nemožné
bez zatažení ostatních států Evropy, ať už jsou, nebo nejsou v jakémkoli obranném spolku;
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- na druhou stranu Aliance na území svých členů neřeší vážné bezpečnostní hrozby jako mezinárodní
terorismus a nelegální migraci ze zemí ozbrojených konfliktů.
- Členské země EU pasivně přihlížejí nelegální migraci, jež je vydávána za přistěhovalectví v rámci
předem plánovaného pochybného projektu přesídlování;
- mnoho migrantů bez vážného důvodu překračovalo násilným způsobem vícero státních hranic
evropských zemí a otevřeně napadalo příslušníky bezpečnostních sil. Tento akt je ve všech zemích
považován za trestný čin (viz např. § 339 trestního zákoníku ČR o násilném překročení státní
hranice);
- místo postihu je těmto neprověřeným a rizikovým osobám udělován azyl a ostatní členské země
jsou nuceny, aby se podílely na přerozdělování migrantů v rámci rozporuplných migračních kvót.
Tím je narušována národní bezpečnost svrchovaných členských zemí a porušováno ustanovení
článku 4 Smlouvy o Evropské unii;
- vedení EU této nelegální migraci napomáhá, jednak jejím spolufinancováním prostřednictvím
neziskovek, jednak instrukcemi pro vlády členských zemí EU, kdy fakticky paralyzuje jejich
činnost, jednak svým způsobem řízení organizace Frontex, která namísto ochrany hranic EU se
zabývá převážením migrantů do Evropy přes Středozemní moře. Naplňuje tak záměry loutkovodičů
vedení EU, které toto vedení vnutilo členským zemím EU podpisem smluv jako je Lisabonská
smlouva, Euro-Med či Agenda 2030. Jde především o dovezení 56 mil. obyvatel Afriky a zemí
Blízkého a Středního východu do Evropy, zničení stávajících členských států EU, rozmělnění
evropských národů, vyvolání chaosu a občanských válek s vyústěním ve vytvoření evropského
islámského chálifátu.
- Podobná situace je i v případě vnucování nadnárodní legislativy ohledně střelných zbraní.
2. Soupeření mezi světovými mocnostmi s použitím vojenských sil a prostředků
Podpora USA ze strany členských zemí NATO a EU (i dalších zemí) v boji proti vlivu Ruské
federace v několika geografických oblastech světa působí kontraproduktivně, přičemž destabilizuje
celé regiony a podněcuje ke vzniku různých militantních a teroristických skupin. Podpora Spojeným
státům je v tomto ohledu neoprávněná, neboť se jedná o podporu mocenských zájmů cizí mocnosti,
které navíc eskalují napětí a zhoršují všeobecnou bezpečnostní situaci.
Vyvolávání konfliktů a zástupných válek produkuje velké množství zahraničních bojovníků, kteří do
oblastí konfliktů přicházejí z více než 100 zemí světa včetně Evropy. Zahraniční bojovníci tím
vytvářejí nebezpečný potenciál pro země svého původu, přičemž bezpečnostní orgány těchto zemí
nejsou schopny dostatečně působit proti tomuto negativními jevu (mařit přesun zahraničních
bojovníků k militantním organizacím, sledovat jejich návrat a bezpečnostně a právně ho řešit).
3. Nelegální migrace, a to především z oblastí ozbrojených konfliktů
Nelegální migrace je problematika, která spadá do oblasti národní bezpečnosti jednotlivých zemí.
V současnosti je však úmyslně zaměňována za přistěhovalectví a členské země EU jsou nátlakem
nuceny ji řešit v rozporu se svou vnitřní bezpečností. Nelegální migrace je zákulisně a zároveň
prostoduše podporována a není řešena v souladu s bezpečnostními a právními zásadami. Podpora
nelegální migrace je zároveň podporou široké škály nezákonných aktivit a negativních jevů, mezi
něž se řadí zejména převaděčství, pašeráctví, obchodování s lidmi, extremismus apod..
Mezi nelegálními migranty ze zemí ozbrojených konfliktů je značné procento těch, kteří mají vazby
na militantní a jiné skupiny, přičemž migranti jsou obecně náchylnější i ochotnější, případně snáze
přinuceni pro jakoukoli spolupráci s nezákonnými organizacemi nebo páchání samostatné či
skupinové násilné trestné činnosti. Bezpečnostní riziko u nelegálních migrantů z destabilizovaných
regionů je od počátku zvýšeno už tím, že je obtížné zjistit jejich pravou a podrobnou totožnost a
především pak jejich kriminální a militantní minulost.
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Nebezpečnost nelegální migrace není vztažena jen na příchod nových migrantů, ale také na
volný pohyb těch migrantů, kteří se již „usídlili“ v evropských zemích. Pohyb uvnitř schengenského
prostoru není nijak omezen, a tak do České republiky mohou cestovat migranti ze všech směrů, na
různě dlouhou dobu a s různými cíli.
Nelegální migrace v sobě skrývá i zdravotní rizika v podobě šíření infekčních onemocnění, neboť
velká část migrantů pochází ze zemí s omezenými zdravotními podmínkami a s hojným výskytem
rozličných infekčních chorob. Lékařské vyšetření migrantů je prováděno jen povrchně a chvilkově,
pokud vůbec.
Naproti tomu vojáci evropských zemí vracející se ze zahraničních vojenských misí v Asii (např.
Afghánistán) nebo Africe (např. Mali) procházejí speciálním lékařským vyšetřením.
Nezanedbatelnou položkou lékařských vyšetření migrantů jsou finanční náklady a také opatření, jež
by byla nutná při zjištění pozitivního lékařského nálezu.
4. Mezinárodní terorismus a organizovaný zločin
Mezinárodní terorismus a organizovaný zločin představují asymetrickou (nekonvenční) hrozbu,
jež má z důvodu podpory soupeření mezi světovými mocnostmi a podpory nelegální migrace
institucionalizovanou podobu. V současném vývoji bezpečnostní situace v Evropě je naplnění
hrozby terorismu neboli provedení nekonvenčního či asymetrického útoku na úrovni 50–75 %, a to
pro každý kalendářní měsíc v kterékoli evropské zemi (zvláště se to však vztahuje k zemím v západní
části Evropy).
Organizovaný zločin je závažný pro svou organizovanost a tím i dlouhodobost, což zesiluje dopady
na různé oblasti společnosti. Organizovaný zločin má mnoho podob, ale především se jedná o
obchodování s lidmi, drogovou kriminalitu, nelegální prodej zbraní, převaděčství, pašeráctví a také
o organizovaný a podporovaný terorismus.
5. Kybernetické útoky a nezákonné sledování komunikace politiků a politicky aktivních jedinců
v informačních a komunikačních systémech ze strany zahraničních mocností a státních i
nestátních subjektů.
Kybernetické aktivity včetně kybernetických útoků mohou:
- mít podtext politické, vojenské a ekonomické špionáže, jejímž cílem je získat přístup k utajovaným
a chráněným informacím;
- mít taktéž povahu operací s cílem ovlivnit, nebo dokonce narušit až znemožnit vývoj v určité
oblasti;
- být využity tzv. kyberterorismus, kdy zločinecký gang napadá početné skupiny obyvatel a státní i
nestátní instituce přes informační a komunikační systémy (např. útoky s cílem způsobit selhání
komunikačních, energetických, dopravních nebo finančních sítí).
Avšak s narůstáním skutečných kybernetických útoků se rovněž navyšuje počet kybernetických
fabulací či vykonstruovaných obvinění, jež jsou stále častěji používány jako nástroj politické moci,
přičemž politici využívají toho, že v oblasti kybernetiky mohou politicky obvinit kohokoli a za cokoli
bez toho, aby předložili jasné důkazy. Těží tak z toho, že je těžké odhalit skutečného pachatele a
využívají jakéhosi vlastního přesvědčení o vině cizí mocnosti na základě upravených závěrů. Politici
zacházejí v obviňování z kyberútoků dokonce tak daleko, že obviňují cizí mocnosti ze záměru
kyberneticky napadnout ještě neuskutečněné budoucí události (např. plánované volby). Takovéto
chování politiků nepřispívá k potírání skutečných kybernetických útoků a naopak zvyšuje nedůvěru
vlastních občanů ve státní instituce.
6. Politická propaganda ve prospěch zahraničních mocností a dezinformování o skutečném stavu
věcí a úmyslech cizích subjektů.
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Politická propaganda a dezinformování ve prospěch zahraničních mocností je negativním a
prokazatelným jevem. Tento jev snižuje úroveň státní politiky a taktéž prohlubuje nedůvěru občanů
ve státní instituce a hlavní sdělovací prostředky. Svalování viny za tento stav nedůvěry na
„potenciálního protivníka“ ještě více prohlubuje propast mezi občany a státními institucemi. Celá
situace ohledně propagandy a dezinformací ztěžuje působení proti všem bezpečnostním hrozbám.

Z porovnání role a úlohy státu s konkrétním stavem v našem státě je zřejmé, že postupem
doby od r. 1990 došlo k jejich naprostému pokroucení, což se logicky promítlo i do
současného stavu ČR. Zvláště absentuje skutečná kontrolní a zákonodárná moc na straně
našeho parlamentu, který se postupně proměnil až na výjimky v pouhou formální „hlasovací
mašinu“ na straně jedné a v místo realizace různých mezistranických či interpersonálních půtek
na straně druhé.
S tím souvisí i naprosto nedostatečná a nekvalitní práce zejména na straně poslanecké
sněmovny vyrábějící na běžícím pásu legislativní zmetky, které jsou zpravidla neúspěšně
opravovány. Některé zákony na sebe pak nenavazují, dokonce si i protiřečí. Máme jich již tolik,
že ztrácí přehled i soudci, advokáti a další lidé z oboru. Její kontrola vlády je formální a
nedostatečná. Nemá ani adekvátní dopady. Při hlasování o zákonech tak často rozhodují partajní
sekretariáty předem a nikoliv až poslanci po projednání příslušného zákona. Za této situace je
počet poslanců parlamentu zbytečně velký. Totéž platí i o počtu senátorů s tím, že pokud má
být Senát vůbec zachován, měl by v budoucnosti působit výlučně jako Sněm krajů.
Má-li tedy dojít k nápravě, je třeba vytvořit k tomu nejprve potřebné podmínky a
předpoklady.
Ty základní jsou ve zjednodušené formě obsaženy v první (společné) části volebního
programu pod názvem „3 ANO a 3 NE“, ty návazné pak v další níže uvedené části
programu ANS.

Úvod
Společný program je cíleně rozdělen do snadno zapamatovatelných 3x ANO a 3x NE jako
základního sloganu. S ohledem na stav této země a na četné potřeby změn byla ke každému
plus a ke každému minus přiřazeny ještě další související programové body.
BEZ MÍRU JE VŠE ZTRACENO!
Jejich celkové uspořádání pak vychází ze skutečnosti, že je především zapotřebí zachovat náš
další mírový vývoj a vytvořit podmínky k tomu, abychom se vymanili z cizích vlivů a mohli
realizovat další potřebná opatření.
V dalších částech programu ANS jsou pak popsány jak hlavní problémy, tak i zmíněná
opatření k jejich řešení, a to jak v oblasti ekonomické a komerční, tak i v dalších odvětvích
našeho hospodářství, sociálních věcí, zdravotnictví, školství a kultury.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že jde o program s logicky seřazenými a vzájemně propojenými
body, který dává i odpověď na obligátní (a v mnoha jiných programech nezodpovězenou)
otázku „kde na to vezmeme“.
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K jednotlivým bodům společného programu:
Jednotlivé body společného programu ČSNS/ANS lze shrnout do kategorie bezpečnosti, a to
jak z hlediska vojensko-politického, tak i ekonomického. V tomto směru program vychází
z bezpečnostní koncepce odborné agentury EXANPRO (Bezpečnostní strategie ČR a její
význam), jakož i z jejích dalších materiálů.
Jednotlivé body společného programu ve své většině vytvářejí předpoklady pro zachování
naší další existence a pro provádění navrhovaných systémových změn s tím, že:
- základním předpokladem pro další existenci naší země a jejích občanů je zachování míru,
odmítáme proto nechat se zatáhnout do agresívních válek jiných;
- je nezbytně nutné vytvořit si nejprve předpoklady (podmínky) pro realizaci celého progra-mu.
Navržený program nemůžeme realizovat jako kolonie, metropole v podobě EU či Berlína nám
to totiž nikdy nedovolí. Je tedy třeba neprodleně vystoupit z EU a z NATO, neboť obě
organizace jsou spolu smluvně provázané. Ani jedna z nich přitom nefunguje podle
podmínek, za kterých jsme do nich vstupovali. A až na výjimky, které mají z hlediska
podmínek účasti v NATO některé státy, zbývající státy (jako např. ČR) nemohou dnes
vystoupit z EU a zůstat přitom v NATO, ačkoliv tato organizace je přímým zdrojem našeho
ohrožení nikoliv bezpečí. Tato organizace zajišťuje bezpečnost pouze některým našim
politikům, kteří se tak cítí nepostižitelní za své dosavadní činy. Je důležité klást si též otázku,
k čemu vlastně NATO slouží, jestliže nechrání Evropu před invazí migrantů ani nebojuje proti
teroristům.
Vystoupením ČR z obou organizací tak oddělíme tyto naše politiky od jejich zahraniční
podpory a ochrany. Sami se přitom zbavíme nebezpečí našeho ohrožení z titulu zatažení do
války s Ruskem, povinné konzumace přídělů migrantů podle kvót a naší perspektivy stát se
jako součást EU součástí plánovaného evropského islámského chálifátu.
Jako stát a národ se nemůžeme dále rozvíjet a existovat v případě, kdy bychom se stali součástí
tohoto islámského chálifátu, kdy bychom byli bezprostředně ohroženi invazí ilegálních
migrantů a násilnou aplikací jejich náboženství, kultury, zákonů a zvyklostí do našeho života;
1. ANO - Vystoupení ČR z NATO, tento programový požadavek vychází především z těchto
skutečností:
a/ podle čl. 1. zakládací „Washingtonské smlouvy“ smluvní strany se zavazují:
- urovnávat veškeré mezinárodní spory, jichž mohou být účastny, mírovými prostředky a
- zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv
způsobem neslučitelným s cíli OSN (srovnejme se současnou politikou USA a NATO
na zastrašování a „zadržování“ Ruska na jeho vlastním území);
b/ podle čl. 5 uvedené smlouvy smluvní strany se dohodly, že:
- ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude
považován za útok proti všem,
- dojde-li k němu, každá z nich pomůže smluvní straně či stranám takto napadeným tím,
že podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude
považovat za nutnou, vč. použití ozbrojené síly. (může se takto ovšem omezit třeba jen
na zaslání protestní nóty apod.. Vojenská pomoc tedy není vůbec jistá ani
bezpodmínečná);
- Každý takový útok a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně
oznámeny Radě bezpečnosti a
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- Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro
obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
c/ podle čl. 13 této smlouvy po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní
strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených
států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o
odstoupení. (ČR vstoupila do NATO 12.3.1999, k uvedenému dni v r. 2019 dovrší oněch
20 let);
d/ z dosavadní praxe je zřejmé, že NATO:
- se neúčastní boje proti terorismu (na Blízkém a Středním východě) ani
- nechrání hranice schengenského prostoru před invazí migrantů z neevropských zemí;
- je výlučně zaměřené k agresi proti vybraným zemím (vesměs se surovinovým
bohatstvím) v Africe či na Blízkém a Středním východě a dále proti Rusku.
- si počíná v rozporu se svojí zakládací listinou a Chartou OSN.
e/ druhý způsob možného vystoupení z NATO tkví ve faktickém zpochybnění samotné
smlouvy, neboť nejsou absolutně dodržovány základní principy této organizace. Veškerá
agenda této organizace je v naprostém rozporu se zakládací smlouvou NATO, je
v rozporu s cíli a zásadami charty OSN, s principy vztahů mezi státy zakládajícího
dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jako i s naší Ústavou.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že naše další setrvání v NATO:
- nás nejen nechrání, nýbrž s ohledem na činnost NATO nás naopak přímo ohrožuje. Naše
nebezpečí zatažení do války na našem území, jakož i v oblasti celé střední a východní
Evropy je přitom akutní. Na dalších agresivních válkách pod velením USA v zahraničí se
jako fíkový list podílejí i naši vojáci, ač jde vesměs o obsazování zemí s nerostnými zdroji
pod záminkou vývozu demokracie, tedy toho, co očividně již dávno chybí i v samotných
USA;
- nám za situace silného smluvního propojení EU a NATO znemožňuje realizovat zásadní
změny v našem státě a tedy zahájit cestu k nápravě současného stavu;
- zajišťuje bezpečnost či spíše beztrestnost jen spolupachatelům tohoto stavu z řad našich
představitelů, což je i hlavním důvodem jejich setrvalé obhajoby našeho členství v této
instituci.
- znamená účastnit se dalších válek vyvolaných USA po světě a tedy i dalších agresí vůči
jiným zemím. Být nadále jejich spoluviníky.
NATO prý nemá alternativu. Opak je pravdou, jen to někteří záměrně popírají či nechtějí
slyšet. Těch možností je dokonce více, a to:
1/ naše účast v OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), jejíž účastníky
je více než 50 států (vč. USA, Kanady ale též Ruska), kde je možné řešit problémy Evropy
mírovou cestou na již uzavřeném smluvním podkladě, byť i ta potřebuje s ohledem na
vývoj v mezidobí v některých aspektech reformovat;
2/ koexistence v souladu s Helsinským závěrečným protokolem (viz Helsinský Dekalog);
3/ určitou možností by mohlo být i smluvní seskupení států na bázi V4+ či na půdorysu
bývalého Rakousko-Uherska, které budou nezávislé a budou spolupracovat na bázi
vzájemných smluvních ujednání mimo EU. Mohly by se tak stát základem ke vzniku
nové Evropy bez problémů zatěžujících stávající EU (resp. její zbytek);
4/ v poslední době se krom toho stále více hovoří i o vytvoření Unie slovanských zemí.
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2. ANO - Vystoupení ČR z EU:
a/ Česká republika se za období posledních 27 let dostala z pozice středně rozvinutého
průmyslového státu, který exportoval své strojírenské výrobky do cca 140 zemí světa,
který byl potravinově zcela soběstačný a ještě vyvážel přebytky své potravinářské
produkce do zahraničí, do role kolonie západních zemí, především pak Německa a byla
dokonce oficiálně přeřazena s ohledem na úroveň výroby, své výsledky, úroveň mezd,
platů a důchodů obyvatel, jakož i na odevzdané vlastnictví jejích nerostných zdrojů a
přírodního bohatství americkou bankou J.P. Morgan mezi rozvojové země. To vše za
vydatného přispění Evropské unie a jejích pravidel aplikovaných pro nás a pro další tzv.
východoevropské země.
Nemá-li zkolabovat ekonomický systém u nás v důsledku našeho přechodu na od
počátku chybný ekonomický model počátkem 90. let minulého století v rámci tzv.
washingtonského konsensu, má-li se zvednout životní úroveň našich občanů, máme-li
vůbec začít dohánět životní úrovní srovnatelné západní země a máme-li být schopni
čelit problémům, které s sebou přináší „průmyslová revoluce“ 4.0, je třeba změnit celý
ekonomický model u nás, a to v rámci celkové systémové změny, která je nutná. Jde
současně o postup, jak přestat být cizí kolonií, jak přestat být rozvojovou zemí, do níž
jsme se po r. 1990 postupně přeměnili, resp. do níž jsme byli za pomoci naší poltické
garnitury uvrženi.
Tato změna není možná při našem setrvání v EU, neboť nás svými omezujícími
předpisy a pravidly, mírou dotací a dalšími nástroji dostala přesně do pozice, kde nás
potřebovala mít. K tomu všemu nás uplácí z našich vlastních peněz.
b/ EU se stává rovněž hrozbou pro členské země a jejich obyvatele i z hlediska politiky
dovozu migrantů ze zemí Blízkého a Středního východu, severní a rovníkové Afriky a
jejich vnucování jednotlivými evropským zemím. Cílem je postupné smíchání původního
evropského obyvatelstva s miliony dovezených migrantů pod falešnými záminkami
uprchlíků z válečných zemí (kteří ovšem tento status ztrácejí opuštěním nejbližší
sousední země, kde se neválčí) nebo pod záminkou pomoci doplnit pracovní síly pro
evropský průmysl, přičemž tito migranti evidentně pracovat nejen nepřišli, nýbrž často
nemají vůbec ani potřebné pracovní návyky.
Spolu s nimi dorazilo množství teroristů, kteří zahájili svoji činnost, kterou často úřady
členských zemí omlouvají psychickými poruchami pachatelů nebo jejich trestné činy
zamlčují či bagatelizují.
EU prosadila uzavření smluv s členskými státy na postupné obsazení Evropy migranty
v počtu až 56 milionů, nyní tyto smlouvy (Euro-Med, Agenda 2030 apod.) a spolu s nimi
původní Coudenhove-Kalergiho plán prosazuje v praxi. Dojde tak k likvidaci evropských
států, jejich jazyků, zvyklostí, náboženství, způsobu života.
Je nesmyslná představa některých našich občanů i politiků o tom, jak budeme bránit
naše hranice proti nelegálním migrantům a současně zůstaneme členy EU. Jedno totiž
v praxi zcela vylučuje to druhé, o čemž svědčí i ten fakt, že EU fakticky spolufinancuje
přísun migrantů do Evropy z daní svých členských zemí a jejich občanů (prostřednictvím
neziskovek) a že organizuje jejich rozmísťování do jednotlivých členských zemí, a to i
pod pohrůžkou sankcí těmto členských zemím v případě jejich odporu;
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c/ EU je jedním z iniciátorů roznícení konfliktu na Ukrajině s cílem jejího obrácení proti
Rusku a vytvoření nástupní stanice vojsk NATO proti Rusku. K tomu měl sloužit i
Krym, s nímž Američané počítali jako se svojí budoucí vojenskou základnou. Zaslepená
podpora fašistů na Ukrajině ze strany některých našich představitelů je a již setrvale
zůstane naší národní hanbou.
d/ značným problémem jsou i obchodní smlouvy uzavírané s USA, resp. nyní s Kanadou
(CETA) náhražkou za odloženou smlouvu TTIP. Jsou pro nás nejen nevýhodné, nýbrž i
zásadně škodlivé, neboť zbavují členské země EU svéprávnosti z hlediska aplikované
jurisdikce i celkovým podmínek, vč. zdravotních a jakostních, co se týče parametrů
dodávaného zboží do Evropy. Umožňují současně nadnárodním koncernům, aby
diktovaly vládám členských zemí EU a vymáhaly své požadavky formou arbitráží za pro
ně zvýhodněných podmínek;
e/ ČR jako členský stát ztrácí postupně svoji suverenitu, kterou předává nikým
nevolenému vedení EU do Bruselu. Rozhodnutí bez jakýchkoliv hlasování či navzdory
jim pak provádí často německá kancléřka, čímž se postupně ČR dostává ještě do další
role německého protektorátu.
f/ ze života obyvatel EU se vytrácí zrychlujícím se tempem zbytky demokracie. Za situace,
kdy z vlád členských zemí se staly pouze vykonavači příkazů a instrukcí z Bruselu a kdy
samotné vedení EU je řízeno ze zákulisí, není jasné, kdo fakticky v EU vládne.
Je třeba oprostit se od nesmyslných představ o „výchově“ či „přebudování EU“. Tato
instituce byla utvářena od samého počátku se záměry, které nyní postupně realizuje.
Jedinou možností, jak se z této pasti dostat, je z EU co nejdříve vystoupit či nechat se
vyloučit.
ANS není v obou uvedených případech pro referenda o vystoupení, neboť nebyl dosud
dohodnut přes několikaleté úsilí poslanců SPD v parlamentu ani uchopitelný technický
zákon o obecném referendu. Jeho projednání a odsouhlasení je v parlamentu cíleně brzděno,
a to jak vládními stranami, tak i většinou stran opozičních na straně pravice a s ohle-dem na
zatím předpokládané volební výsledky tomu nebude jinak ani po říjnových volbách do PS P
ČR.
ANS proto navrhuje namísto referenda využít voleb k rozhodnutí o vystoupení z těchto
institucí, které by provedla na základě získaného mandátu nově sestavená vláda. Krom
toho jak uvádí, volby jsou více než referendum, neboť umožňují hlasovat o daleko širším
spektru otázek, než je možné v rámci referenda.
Co by nastalo po vystoupení ČR z EU?
ČR by získala převážnou část ztracených kompetencí a zejména své suverenity zpět, začala
by si opět provádět svoji zahraniční, ekonomickou a obchodní politiku tak, jako tomu bylo
po její dlouhou historii s výjimkou protektorátu za 2. světové války a současné doby.
Pokud jde o fungování ČR v rámci smluvního seskupení v oblasti obchodu a ekonomické
spolupráce, k tomuto účelu by byla vhodná účast ČR v ESVO (EFTA), tj. v Evropském
společenství volného obchodu. Pokud v něm mohou být země, jako je Švýcarsko či Norsko,
žádnou pohromou by to pro ČR nebylo, právě naopak. Tento krok by totiž umožnil nejen
užší spolupráci s nově se formujícím a neustále rostoucím euro-asijským ekonomickým
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seskupením, nýbrž i volný obchod s dalšími zeměmi v jiných částech světa, a to s vý-robky,
jejichž výroba byla po našem vstupu do EU ze strany jejího vedení u nás uměle a cíleně
snížena či zcela zastavena (např. výroba a vývoz cukru), příp. pak cíleně zdecimována
(výroba a export strojírenské kusovky či potravinových přebytků a výrobků aj.), příp. pak
nuceně prodávána konečným odběratelům v zahraničí přes cizí, vesměs německé firmy
(dodávky ke kompletaci investičních celků). Bylo by opět možné přejít na naše potravinářské
normy a zvýšit požadavky na kvalitu potravin, ať již z domácí produkce či z dovozu, který
by byl v souvislosti s obnoveným růstem našeho zemědělství postupně snižován. Bylo by
možné obnovit i naši potravinovou soběstačnost. Vstupem do EU jsme tyto možnosti ztratili,
což je z hlediska zdravého vývoje našich občanů a bezpečnostního rizika vůbec velmi
nebezpečné.
Náhradou za EU může být tedy spolupráce v rámci ESVO (EFTA) a opětovný rozvoj
našich obchodních vztahů se vznikajícím Euroasijským celkem a dále se zeměmi Latinské
Ameriky, příp. i Afriky. Nezříkáme se přitom další spolupráce s EU, avšak na bázi
vzájemné výhodnosti. Tedy zásadně za jiných podmínek, než dosud. Nechceme být dále
ničí kolonií ani rozvojovou zemí, chceme urychleně opustit pozici, do níž nás vstup do EU
přivedl. Za tento stav je však někdo odpovědný. Jakým právem rozhodovali předchozí
politické elity o majetku a kulturního dědictví nashromážděného po generace našich
předků?
3. ANO - Zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního
bohatství, zrušení církevních restitucí
Zestátnění –viz ekonomická koncepce
Zrušení církevních restitucí – požadujeme tzv. církevní restituce zrušit, a to minimálně
z následujících důvodů:
a/ do restitucí byl zahrnut často majetek, který církvím buď vůbec nepatřil či který jim byl
v minulosti panovníky pouze propůjčen do užívání;
b/ do restitucí byl zahrnut též majetek, který církvím odebral již císař Josef II, příp. který
ztratily po založení 1. republiky v tehdejší ČSR;
c/ nároky zejména katolické církve nebyly řádně doloženy a často byly (dle vyjádření
znalců) záměrně vysoce nadhodnoceny či uplatňovány duplicitně;
d/ do majetkového vyrovnání s církvemi nebyly zahrnuty náklady na údržbu a provedené
renovace tohoto majetku. Pokud by byly, církev by naopak často doplácela státu;
e/ byly odsouhlaseny a zahájeny i restituce takovým církvím, které do t. 1948 (a někdy až
do r. 1990) u nás vůbec neexistovaly. Jejich obdarování naším státem je tedy zcela
bezdůvodné a slouží především jako fíkový list pro křiklavé restituce katolické církvi;
f/ postup při hlasování byl nelegální, neboť nejprve bylo znemožněno jednomu poslanci
hlasovat (Dr. Rath – proti restitucím) a současně byl dovezen k jedinému hlasování do
Sněmovny pravomocně odsouzený náhradník za poslance pravice (- pro restituce). Tyto
hlasy nelegálním postupem rozhodly při hlasování o tomto zákoně.
ANS proto navrhuje zrušení tzv. církevních restitucí pro nezákonný postup při jejich
schvalování a celkovou chybovost a celou záležitost projednat znovu a objektivně vč.
řádného a doloženého vyčíslení, a to výlučně za podmínky úplné a definitivní odluky církve
od státu. Příslušné smlouvy (restituční a o úplné odluce církve od státu) musejí být uzavřeny
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souběžně. Smlouva restituční bude nepřenosná, pokud funkce jednotlivých církví u nás
zanikne, nároky na majetek podle restituční smlouvy nelze převádět na jiné subjekty.
Majetek takové církve připadne ze zákona opět státu.
Jak obsah stávajícího restitučního zákona, tak i forma jeho schvalování musí být podrobeny
navíc řádnému přešetření a musí být vyvozeny i příslušné důsledky. Celá tato kauza musí
být nepromlčitelná.
1. NE – ilegální imigraci
ANS je zásadně proti ilegální imigraci byť ta je spoluorganizována a spolufinancována
přímo vedením EU v rámci realizaci uzavřených smluvních dokumentů jako jsou
Lisabonská smlouva, Agenda 21 či Euro-Med, které vycházejí z původního CoudenhoveKalergiho plánu na smíchání evropského obyvatelstva s dovezenými obyvateli z Afriky a
z Blízkého a Středního východu s cílem vytvořit novou světle hnědou rasu podlidí
s průměrným IQ 90, schopných vykonávat příkazy avšak neschopných se bránit. O těchto
záměrech přednášejí dle dostupných zpráv frekventantům ve vojenské akademii ve West
Pointu, našim občanům jsou však tyto informace záměrně zamlčovány.
V rámci těchto smluv se plánuje dovoz 1,5 mil. migrantů z uvedených mimoevropských
regionů ročně pod záminkou válečných uprchlíků či pod záminkou potřeby posílit pracovní
síly v průmyslu náhradou za stárnoucí evropskou populaci. A to v době přicházející
průmyslové revoluce 4.0, která se vyznačuje přechodem na robotizaci a podstatným
snižováním nároků na pracovní sílu a za situace, kdy mnozí z migrantů nezažili vůbec
žádnou průmyslovou revoluci a nemají tak ani základní pracovní návyky.
Postupně má být takto dovezeno do Evropy do roku 2050 50-80 milionů migrantů, kteří
budou v souvislosti s odbouráním vnitřních hranic v schengenském prostoru v podstatě
migrovat z místa na místo.
Je tak zřejmé, že tyto migranty budou živit původní obyvatelé Evropy, přičemž jejich
podpora ze strany států převyšuje např. v ČR vysoce důchody našich obyvatel (Kč 21.000,na každého migranta měsíčně, vč. dětí). Tato situace spolu s dramatickým nárůstem
zločinnosti a různých exotických nemocí, jakož i naprosto odlišnými životními návyky a
jejich snahou podřizovat ostatní svému náboženství a zákonu šaríja, jakmile vytvoří větší
kolonie, bude vytvářet podhoubí pro vznik občanských válek v jednotlivých evropských
zemích. Plánuje se následně i přeměna Evropy na evropský islámský chálifát.
ANS je zásadně proti přijímání těchto ilegálních migrantů, jakož i proti vnucování kvót
na jejich příjem naší zemi ze strany EU. Výslovně též odmítá plánované začlenění ČR do
evropského islámského chálifátu. Proto za jediné možné východisko považujeme
vystoupení ČR z EU, jejíž vedení tento osud svým členským zemím a jejím obyvatelům
připravuje. Výzvy některých našich politiků k tomu, abychom se stali součástí „pevného
jádra“ EU s takto připravenou proměnou této organizace považuje za zločin.
2. NE – Novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím
Novodobé otrokářství nadnárodních firem se týká především námezdní práce pro naše
občany zřízené za pomoci našich vlád bez rozdílu náhradou za zničená kvalifikovaná
pracovní místa v dosahu jejich bydliště. Jedná se především o montovny, supermarkety,
velkosklady, zásilkové služby a některá další pracoviště západních firem u nás formou práce
ve mzdě. Jde tedy vesměs o práci s nízkou přidanou hodnotou a též i s velmi nízkým
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výdělkem, těžko porovnatelným s platy v západoevropských zemích za srovnatelnou práci.
Nelehké jsou i související pracovní podmínky našich občanů zaměstnaných z nedostatku jiné
pracovní příležitosti u těchto nadnárodních firem. (další informace – viz ekonomická
koncepce).
Je třeba zastavit obchod s lidskou bídou a neštěstím, které jsou často umocňovány postupem
soukromých exekutorů. Je třeba tedy zastavit exekuce ve stávající podobě ničící lidské
osudy a někdy i životy postižených a jejich rodin.
ANS proto navrhuje převést exekutory v ČR zpět pod státní správu a zabránit tak
současným excesům při výkonu jejich činnosti, jejichž výsledkem je častá devastace rodin
postižených a jejich osobního života. Dále navrhuje používat více též institutu oddlužení.
3. NE – Zrušení dekretů prezidenta E. Beneše a snahám o likvidaci českého státu
Tzv. dekrety prezidenta Beneše byly vydávány prezidentem Benešem v době jeho exilu za
2. světové války a krátce po ní, a to formou ústavních dekretů s právní silou ústavních zákonů
a dekrety, které mají sílu zákona. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno 98 dekretů prezidenta
a 7 dekretů bylo dodatečně republikováno.
Všechny ústavní dekrety a dekrety prezidenta republiky byly po válce, 5. března 1946,
ratihabovány Prozatímním Národním shromážděním ústavním zákonem č. 57/1946 Sb.
Ústav-ní dekrety byly prohlášeny za ústavní zákony, dekrety byly prohlášeny za zákony a
staly se základní součástí našeho moderního státu a jeho právního řádu.
Vedle dekretů o znárodnění většiny průmyslových podniků, pojišťoven, bank, zavedení
centrálního plánování, všeobecné pracovní povinnosti mezi ně patří dekrety spojené
především s konfiskací majetku etnických Němců a Maďarů, zrádců a kolaborantů, ztrátou
československého státního občanství Němců a Maďarů, zrušením německé university a
německých vysokých škol technických.
Ty, které vadí sudetským Němcům nejvíce, jsou založeny na výsledcích konference
vítězných mocností v Postupimi po skončení 2. světové války. Jakékoliv návrhy na jejich
zrušení proto zásadně odmítáme, a to nejen z výše uvedených důvodů, nýbrž i proto, že
představují první krok k likvidaci naší státnosti.
ANS se současně staví proti záměrům o likvidaci českého státu formou jeho rozdělení do
několika regionů spolu s částmi sousedních zemí, neboť jde o záměrný krok vedoucí
k likvidaci států na území Evropy.
ANS je tak pro zachování samostatnosti a suverenity České republiky, jejího území a
státních hranic v jejich poválečném umístění a rozsahu.

K jednotlivým bodům druhé části programu ANS
A/ Zahraničně-politická koncepce
Naši zahraničně-politickou koncepci lze vytvářet za předpokladu, že přestaneme být
kolonií, že se vymaníme zpod nadvlády EU a z NATO.
Tvorbě zahraničně-politické koncepce musí předcházet formulace našich národních
zájmů, na nichž je třeba nalézt většinové shody mezi občany naší země.
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Možnosti naší zahraničně-politické, vojenské a ekonomické orientace po vystoupení
z EU a NATO jsou uvedeny v bodech 1. a 2. společného programu ČSNS/ANS.
V této zahraničně-politické koncepci je nutné reflektovat mimo jiné jak současné vojenské
rozložení sil ve světě, tak zejména vývoj v okolním světě a rostoucí význam euro-asijského
seskupení zemí a zemí BRICS ve světě. Žijeme v období, kdy končí světová hegemonie
Západu, nastupuje Východ. Tyto skutečnosti je třeba brát na vědomí i při vytváření naší
zahraničně-politické koncepce.
Naší hlavní orientací po odchodu z EU a z NATO bude nezávislost a mírová
spolupráce se všemi zeměmi na bázi vzájemné výhodnosti. Zvláštní důraz bude kladen
na užší spolupráci v oblasti politické a vojenské se zeměmi V4+, případně pak se zeměmi
na půdorysu původního Rakousko-Uherska. Naším společným záměrem by mělo být
vybudování nové (byť třeba menší) Evropy s jasně formulovanými obrysy, pravidly
a s její finální podobou. Ta by neměla přesahovat volný pohyb osob, zboží a kapitálu
a předpokládá společnou obranu hranic těchto zemí, resp. území nové Evropy
oproštěné od jakýchkoliv experimentů s mimoevropskými migranty. Chceme usilovat
o to, aby ČR se stala jejím pilířem.
Bude bezpodmínečně nutné vyvázat ČR ze smlouvy CETA, pokud by s ohledem na
její podmínky nebylo naše vystoupení z EU krokem k tomu postačujícím.
Odmítáme stát se součástí evropského islámského chálifátu, ve který má být přeměněna
stávající EU. Odmítáme proto stát se součástí tvrdého (či jiného) jádra stávající EU,
setrvat nadále v pozici kolonie a pouze trpně čekat na svůj další, již projektovaný osud.
Chceme se řídit těmito citáty V. Orbána:
- Asi dvacet sedm let jsme si mysleli, že naše budoucnost je v Evropě. Dnes jsme my
budoucností Evropy;
- "Jestliže chce Evropa nadále existovat, musí zachovat svou suverenitu a vysvobodit se
ze Sorosova impéria, jehož plány sledují nahrazení evropských národů
odkřesťanštěnou Evropou s byrokratickými vládami a bez duše."

B/ Změna ekonomického modelu, jakož i celkové ekonomické koncepce
v ČR
Ekonomický model, na který jsme přešli počátkem 90. let minulého století v rámci tzv.
washingtonského konsensu, se vyčerpal. Zůstala nám po něm laciná práce a cíleně
podtržená, nekrytá koruna, na které jsme v této souvislosti přešli. Krom toho byl rozprodán
zahraničním investorům velmi lacino (při uměle zhoršeném /podtrženém/ kurzu koruny),
zčásti pak rozkraden či zničen majetek tohoto státu, který vytvářely celé generace našich
předků vč. těch starších z dnešních občanů. Nemáme tedy téměř nic, jen dluhy a
povinnosti platit v souvislosti s naším členstvím do EU a do některých z jejích členských
zemí. Oproti tomu máme možnost čerpat asi 20 % z těchto prostředků formou dotací z EU,
a to na projekty, které nám EU schválí. Často nepříliš potřebné, někdy až nesmyslné.
Musíme je vždy ještě dofinancovat z vlastních prostředků tak, aby naše škoda byla
maximální. Bylo zničeno hodně továren a tím i pracovních příležitostí k výkonu
kvalifikované práce pro naše obyvatele. Rostla nezaměstnanost, která byla následně řešena
investičními pobídkami našeho státu pro cizí podnikatele, kteří ale:
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- investovali často do pořízení rychle návratných investic, které si nevyžadovaly zavedení
nových technologií či know-how (např. vodárny) nebo
- budovali u nás montovny s nízkým podílem přidané hodnoty. Tomu odpovídaly i platy
našich zaměstnanců a jejich pracovní podmínky. Tomu odpovídají i nízké mzdové
základy pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění.
Stát přitom poskytuje zahraničním firmám u nás investiční pobídky vč. daňových
prázdnin, naše firmy nepodporuje vůbec, od nich však vyžaduje placení daní.
Byly cíleně zničeny i podniky zabývající se kompletací a vývozem investičních celků, což
byl jeden ze stěžejních oborů našeho strojírenského exportu. Subdodávky z dílen našich
výrobců jsou dnes kompletovány a vyváženy zejména německými firmami, u nichž zůstává
prakticky celý zisk.
Dostali jsme se tak přes veškeré přísliby vlád z 90. let do situace, kdy země západní Evropy
nejen nedoháníme, nýbrž za nimi stále více zaostáváme. Zvláště markantní je to v úrovni
mezd, kdy německý podnikatel si za plat kvalifikovaného dělníka v Německu koupí 3
stejně kvalifikované pracovníky u nás a ještě ušetří. Průměrný plat kvalifikovaného
pracovníka u nás činí cca 42 % z celoevropského průměru. Podobně je tomu při
srovnání důchodů.
Zahraniční společnosti, které jsou u nás činné, působí v některých odvětvích (např.
bankovnictví či obchodní řetězce) jako vysavače peněz z trhu. A tak lze dále pokračovat.
.
K tomu dochází ke stárnutí obyvatelstva u nás, blíží se i nástup „průmyslové revoluce
4.0“ a tedy přechod výroby a mnohých služeb na robotizaci, která vyřadí značnou část
zaměstnanců z výrobního procesu, jak ho dosud chápeme. Do budoucnosti nebude možné
spoléhat ani na lacinou práci, roboty budou levnější. Lze počítat s odchodem mnohých
zahraničních firem od nás, neboť roboty mohou mít i ve svých halách doma. Období
„laciné práce“ skončí, zahraniční firmy začnou odcházet. My zůstaneme sami jen se svými
dluhy jako trestem za naši předchozí „polistopadovou činnost“.
Nemá-li zkolabovat ekonomický systém u nás v důsledku těchto okolností, má-li se
zvednout životní úroveň našich občanů, máme-li vůbec začít dohánět životní úrovní
srovnatelné západní země a máme-li být schopni čelit problémům, které s sebou přináší
průmyslová revoluce 4.0, je třeba změnit celý ekonomický model u nás, a to v rámci
změny celkové ekonomické koncepce a s tím systémové změny, která je nutná. Jde
současně o postup, jak přestat být cizí kolonií, jak přestat být rozvojovou zemí, do níž jsme
se po r. 1990 postupně přeměnili ze středně rozvinutého průmyslového státu. Do kategorie
rozvojových zemí nás s ohledem na naše výsledky, úroveň výroby, mezd a dalších příjmů
našich občanů a na další aspekty v nedávné době přeřadila renomovaná americká banka
J.P. Morgan.
Ekonomický model podle washingtonského konsensu fungoval jen do doby, dokud jsme
mohli čerpat z majetkových a kapacitních rezerv, které nám zanechaly předchozí generace.
Tyto rezervy jsou dnes již nevratně pryč. V rámci nového ekonomického modelu je
zapotřebí realizovat celou řadu opatření v jejich souhrnu a přistoupit přitom k realizaci
zejména těchto z nich:
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a/ omezit odliv kapitálu z ČR formou dividend, úroků a dalších forem zisku nevratně
do zahraničí, který již představuje svým objemem 1/3 státního rozpočtu, a to
každoročně. Je proto nezbytné přikročit k zavedení sektorových daní (tak, jak je tomu
v některých dalších zemích EU), je třeba rovněž zavést strukturované zdanění
podnikatelských subjektů. Nově zvolení politici musí skončit s nesmyslnou praxí
poskytování daňových úlev či dokonce daňových prázdnin a dalších výhod (např.
zainvestovaných pozemků k podnikání) zahraničním subjektům, které u nás často ani
neplatí daně. Je třeba, aby stát podporoval vlastní občany a jejich podnikatelské aktivity,
a to zejména v případě malého a středního podnikání a nových projektů. Ne slovy či
neobratnými pokusy tak jako dosud, nýbrž konkrétními činy. Řešení (ať již z hlediska
financování projektů, tak i spolupráce při hledání a vytváření /staro/nových odbytových
trhů máme, půjde jen o možnost uvést je za podpory voličů do praxe;
b/ zastavit též vyvádění zisku z ČR firmami odvíjejícími svoji činnost u nás do
daňových rájů, kde mají z tohoto důvodu formálně zřízená svá sídla. Dle
dostupných údajů takových firem u nás je již více než 1.500 a jejich počet dále roste.
Půjde tedy o potřebnou úpravu daňových zákonů s tím, že firma bude zdaňována
v plném rozsahu tam, kde odvíjí svoji činnost či její převážnou část. Jako návod k tomu
může posloužit prvorepublikový nostrifikační zákon;
c/ zestátnit velké podniky klíčového průmyslu, nerostné zdroje a přírodní bohatství
naší země. Jednak proto, aby se zabránilo recidivě vrbětické kauzy, jednak proto, aby
si stát získal opětovně vlastní zdroje příjmů státního rozpočtu nad rámec daní a mohl
tak vytvářet i zdroje pro poskytování nepodmíněného příjmu svým občanům, kteří
budou postupně přicházet o své klasické zaměstnání v souvislosti se zaváděním
průmyslové revoluce 4.0 u nás do praxe. V této souvislosti je třeba postupně snížit počet
zahraničních podniků, které u nás působí jako vysavač peněz z trhu (vodárny, banky,
supermarkety apod.) a to v kombinaci se zavedením sektorové daně. V případě
alternativního plošného navýšení zdanění všech podniků u nás tak, aby stát si mohl
potřebné prostředky opatřit, by došlo k neúměrné zátěži těchto podniků;
d/ skončit s praxí zřizování cizích montoven u nás, které fungují na bázi pouhé práce ve
mzdě při prakticky otrocké práci našich lidí za často směšnou mzdu. Šlo od samého
počátku o veskrze chybný krok našich vlád, které tyto montovny u nás s velkou pompou
zaváděly s cílem nahradit ztrátu kvalifikovaných pracovních míst pro naše občany,
kterou předchozí vlády svojí nesprávnou privatizační politikou samy způsobily.
Zřizování dalších montoven (kohokoliv) a práce ve mzdě (obecně) u nás nepovažujeme
za ekonomický přínos pro ČR a její obyvatele, právě naopak. Je tedy žádoucí postupně
ukončit činnost montoven u nás a přejít na výrobu produktů s vyšší přidanou
hodnotou;
e/ skončit všeobecně s politikou „levné práce“, jejíž důsledky dnes již velmi zřetelně
pociťujeme. Tuto chybnou praxi je třeba napravit a v žádném případě zřizování
montoven ze strany státu dále nepodporovat. Bude třeba zaměřit se v plném rozsahu
na produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou, za něž lze docilovat vyšší tržby a
vytvořit si tak prostor i pro zvyšování mezd a platů v podnicích. Bez takového kroku
nelze dosáhnout výraznějšího zvýšení mezd našich pracovníků a přiblížit se tak
srovnatelnému evropskému průměru. Předpokládáme, že v realizaci tohoto kroku
napomůže i příchod průmyslové revoluce 4.0 do ČR.
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f/ skončit rovněž s praxí, kdy v ČR (jako tradičním vývozci investičních celků) vyváží
dnes zbytek našich specializovaných výrobních podniků jen jejich součásti do
zahraničí, kde probíhá kompletace, odkud jsou tyto investiční celky prodávány a
kde zůstává též prakticky celý zisk z jejich prodeje. Podniky v ČR zabývající se letitě
kompletací a vývozem investičních celků byly za minulých vlád u nás cíleně zničeny.
Je tedy třeba zjednat nápravu (spočívající v jejich obnově), která se neobejde bez státní
podpory (finanční + realizace některých projektů s cílem zajistit pro tyto podniky nové
reference apod.);
g/ přejít v dalších druzích průmyslové výroby od výrobků s nízkou užitnou hodnotou
a tedy i nízkými prodejními cenami na výrobu vlastních výrobků s vyšší užitnou
hodnotou a na jejich opětovný prodej našimi vlastními silami.
Jedině tak lze zajistit vyšší inkaso a tedy i výnosy z činnosti našich lidí a firem, jedině
tak lze vytvořit prostor pro zvýšení mezd a platů našich pracovníků, jakož i návazně
důchodů našich seniorů. Tak lze následně i zvýšit platby zdravotního a sociálního
pojištění v absolutních částkách, nikoliv zvyšováním jejich sazeb při dalším
zanedbávání nízké výše základů pro jejich výpočet;
h/ zastavit podvodné rozdávání našeho majetku pod záminkou tzv. církevních
restitucí, kdy často je vydáván či nahrazován majetek zejména katolické církvi, který
buď nikdy nevlastnila, a měla ho jen propůjčený do užívání, či který jí odebral v rámci
reformy již císař Josef II. Je třeba tak zastavit vydávání i dalšího majetku církvím, které
v některých případech v době, kdy měly být údajně okradeny českým státem, ještě ani
neexistovaly a slouží dnes především jako fíkový list pro restituce katolické církvi. Jak
obsah příslušného zákona, tak i forma jeho schvalování musí být podrobena navíc
řádnému přešetření a musí být vyvozeny i příslušné důsledky;
i/ změnit způsob participace na vytvářeném produktu ve prospěch zaměstnanců.
S tím velmi úzce souvisí i obnova a zrovnoprávnění 4 druhů vlastnictví, a to:
1. státního
2. soukromého
3. družstevního a
4. veřejnoprávního.
Přitom zejména obnova družstevnictví a zavedení zaměstnaneckých akcií do některých
státních (a příp. i soukromých) podniků přispěje nejen k vyšší zainteresovanosti
zaměstnanců těchto podniků, firem a družstev na vytvářeném výsledku (a zvýší tak
participaci zaměstnanců na vytvářeném produktu), nýbrž i ke zvýšení konkurence
mezi zaměstnavateli z hlediska jejich nabídek mezd a platů zájemcům o práci na
pracovním trhu. Jde o to, že zaměstnanci (akcionáři či družstevníci) budou dostávat
nejen svoji mzdu, nýbrž navíc ještě podíl na zisku z činnosti svého podniku či družstva.
Zaměstnání v takových podnicích či družstvech se postupně stane výhodnějším a tudíž
i prestižním a bude vytvářet tlak na zaměstnavatele zejména v soukromém sektoru na
zvyšování mezd a platů.
Dojde tak postupně i ke snížení nezaměstnanosti, neboť za těchto nových podmínek
se již vyplatí lidem dojíždět za prací i na větší vzdálenost. Zejména družstevnictví (v
různých oborech činnosti) je současně i metodou, jak čelit důsledkům blížící se
průmyslové revoluce 4.0 v podobě zvýšené nezaměstnanosti osob v produktivním věku.
Menší firmy a družstva poskytující různé druhy služeb či věnující se některým
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specializovaným výrobám budou do značné míry ušetřeny dopadů této nové průmyslové
revoluce. Jedná se tedy o velmi důležitý prvek v novém ekonomickém modelu, který
nutně přispěje ke zvýšení jeho efektivnosti. Jde tak současně o způsob změny
rozdělování vytvořeného produktu ve prospěch zaměstnanců a o způsob obnovy
pracovních příležitostí v našem pohraniční a tím i zachování jeho osídlení. Zásadní
součinnost v tomto směru bude žádoucí i ze strany příslušných krajských úřadů, měst a
obcí v těchto regionech;
j/ obnovit obchodní a platební morálku právnických i fyzických osob s cílem zlepšit
celkové podnikatelské prostředí u nás. K tomu bude zapotřebí vytvořit potřebný
zákonný rámec a účinným dozorem nad dodržováním souvisejících zákona a přitom ale
výrazně zjednodušit celkovou agendu a výkaznictví s podnikáním spojenou;
k/ vyvázat ČNB z područí mezinárodních globalistických organizací, zejména pak
tzv. Troiky, tj. MMF, ECB a Bruselu a vrátit ČNB zpět do pozice a k činnostem
odpovídajícím jejímu názvu. K tomu bude zapotřebí i podrobení ČNB demokratické
kontrole a koordinaci její činnosti s hospodářskou politikou vlády ČR a adekvátní
změnu zákona o ČNB upravujícího i způsob odvolání členů její bankovní rady.
l/ odmítnout návrhy na přechod ČR na EURo, neboť by to znamenalo pro náš stát a
jeho obyvatele za našeho současného zpožďování za ekonomikou Německa a dalších
západních zemí ve svých důsledcích ekonomickou pohromu, zejména pak
s přihlédnutím k:
- uměle znehodnocenému kurzu Kč vůči EU a dalším měnám, který by tak byl trvale
ukotven;
- stávající nízké úrovni našich mezd, platů a důchodu v Kč a k
- rozdílům mezi paritou kupní síly koruny a jejím oficiálním kurzem.
Česká republika není vůbec připravena na přechod na EURO, úroveň připravenosti
nelze posuzovat pouze mírou zásob EURO nakoupených ČNB v rámci intervencí proti
koruně. Namísto pokusů o zamezení hrozící ztráty ČNB z titulu zpětného odprodeje
EURO za sílící korunu a tím i přesunu veškerých ztrát z chybných kroků ČNB na naše
obyvatelstvo je třeba za nakoupená EURa nakupovat zlato, kterého se ČNB ze svých
zásob v nedávné minulosti tak trestuhodně zbavila výměnou za obligace ztrácející svojí
hodnotu.
Součástí navrhovaného nového ekonomického modelu je proto i postupné zreálnění
kursu Kč (a to i z pohledu parity kupní síly) a jejího udržení jako naší tuzemské měny
i nadále. Budujme znovu naši ekonomiku a naši „tvrdou měnu“, jak tomu bylo
v období 1. republiky!
m/obnova naší soběstačnosti v oblasti potravin – tento záměr lze realizovat výlučně jen
v případě našeho vystoupení z EU, která nám svými kvótami či jinými restriktivními
opatřeními znemožňuje obnovit naši potravinovou soběstačnost a činí nás záměrně
závislými na dovozech často nekvalitních potravin a zemědělských výrobků ze
zahraničí (dále – viz koncepce zemědělství).
Změnou ekonomického modelu bude možné vytvořit i podmínky k zachování
udržitelného rozvoje našeho státu, k obnovení životních perspektiv jeho obyvatel, k
udržení sociálního státu a sociální solidarity, k obnově naší potravinové soběstačnosti,
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k cílenému snižování naší zadluženosti atd.. Navrhovaná opatření budou působit ve
svém komplexu, nikoliv jednotlivě, vytržená z kontextu.

C/ koncepce obchodu
Tato koncepce je připravena na situaci, která souvisí s vystoupením České republiky z
Evropské Unie, tedy na dobu, kdy dojde v této souvislosti ke značným změnám jak na
českém trhu, tak i v oblasti exportu. Obě tyto oblasti mají zásadní význam pro ekonomiku
ČR. Přestane tak ze značné části současná praxe, kdy:
- české firmy vyrábějí pouze komponenty a ty dodávají prakticky za nákladové ceny
zahraničním firmám, které pak samy provádějí kompletaci a prodej zkompletovaných
výrobků. Zisk se tím tedy vesměs "odehrává" mimo území ČR, kde rovněž i
zůstává. S našimi výrobky tak obchodují jiní.
- značná část průmyslových (strojírenských) činností byla převedena z kvalifikované práce
s vyšší přidanou hodnotou na nízko placenou práci ve mzdě v montovnách, skladech,
překladištích apod.. I to je třeba napravit a vrátit do výchozího, avšak dále vylepšovaného,
stavu. Obchodovat budeme opět my sami. Nepotřebujeme k tomu prostředníky, u nichž
zůstane převážná část zisku z prodeje našich výrobků v zahraničí.
Vycházíme z toho, že se zásadně změní stávající situace, přičemž tato změna si vyžádá i
potřebu na ni reagovat. Uvedená změna si nesporně vyžádá státní podporu v oblasti
vytváření podmínek při našem vývozu do různých zemí světa, které jsme v minulosti
opustili, abychom mohli být připoutáni a učiněni zcela závislými na EU, především pak
obnovením našich obchodních oddělení v těchto zemích obsazených profesionály. Tyto
profesionály si stát bude muset znovu připravit. Nyní je nemá. A nelze je zaměnit za pouhé
úředníky, kterých má stát naopak přebytek.
Po našem odchodu z EU vzrostou tedy řádově nároky na obchod, a to jak zahraniční, tak
zčásti i tuzemský. Obecně je třeba konstatovat, že v těchto sektorech čeká velká a důležitá
práce.
V oblasti zahraničního obchodu půjde zejména o kroky související s:
- obnovou našich zahraničních odbytišť, která jsme ve značném rozsahu ztratili či odevzdali
jiným, a to alespoň pro ty artikly, jejichž výroba se zachovala či bude po modernizaci
obnovena;
- navázáním či prohloubením širších obchodních kontaktů s formující se euroasijskou zónou,
zejména pak s Ruskem, Čínou a Indií, Kazachstánem a Iránem (po skončení války pak též
se Sýrií a Irákem, dále pak s Libyí);
- rozšířením naší obchodní orientace ve zvýšené míře i na země Latinské Ameriky, kterou
postupně začíná komerčně obsazovat Čína, za našeho přihlížení a neschopnosti navázat na
naše dřívější obchodní kontakty v těchto zemích
- udržením stávajících obchodních vztahů s USA a zeměmi západní Evropy (resp. zbytku
EU) tam, kde to bude účelné a pro nás výhodné. Bude nutné vycházet přitom z toho, že
struktura odbytišť našich výrobků se s ohledem na nové nastávající období nutně změní.
Za situace, kdy cena materiálu, energií a pracovní síly nahrazené nově stroji se v jednotlivých západních zemích prakticky vyrovná, bude rozhodovat kvalita a inovace. Nikoliv
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tedy již dumpingové ceny. Podmínky pro odbyt našich výrobků v západních zemích se tak
nutně dostanou do zostřené konkurence. Budeme proto muset změnit nejen dosavadní
návyky, nýbrž i naši komerční orientaci směrem k větší diverzifikaci odbytišť a především
směrem k perspektivním trhům. A ty budou na Východě, nikoliv již na Západě.
To vše vč. zabezpečení po stránce obchodně-politické a smluvní.
V oblasti vnitřního obchodu budou hlavní úkoly rezortu souviset s:
- znovuzaváděním českých potravinářských norem do praxe a s důslednou kontrolou
jejich dodržování, a to jak ve vztahu k tuzemských producentům potravin, tak i
k potravinám (přechodně) dováženým. To vše včetně důsledné kontroly v praxi, vč.
opětovného provádění veterinárních, fytopatologických a jiných kontrol potravinářských a
zemědělských produktů ze zahraničí před jejich uváděním do prodeje v ČR. Vystoupení
z EU (tak bude jedním ze základních předpokladů pro uskutečnění těchto opatření,
neboť se tím současně zbavíme smlouvy CETA umožňující mimo jiné dovoz šmejdu či
geneticky modifikovaných a zdravotně závadných potravin, osiv, krmiv atd. do ČR;
- nastavení pravidel pro činnost zahraničních obchodních řetězců v ČR vč. provádění
důsledné a pravidelné kontroly a případného postihu v případě jejich nedodržování (vč.
nastavení max. cenových marží řetězců pro jednotlivé kategorie prodávaných výrobků,
kvality a čerstvosti prodávaných výrobků, hygieny jejich prodeje, dodržování platebních
podmínek vůči jejich tuzemským dodavatelům apod.). V případech vážného porušení
aplikace vysokých sankcí (které nebudou „hrozit“, nýbrž budou bezodkladně a bez
výjimky) v případě oprávněnosti uplatněny a pravidla „3x a dost“;
- souběžná podpora vytváření vlastního obchodního řetězce českých producentů
zemědělských potravin, kteří o účast v takovém projektu projeví zájem.
Návrhy organizačních opatření a praktických kroků (po odchodu z EU):
1. organizační opatření
a/ opětovné rozdělení ministerstva obchodu a ministerstva průmyslu
Je zřejmé, že po odchodu z EU si budeme naši obchodní činnost v hlavních rysech
řídit, koordinovat a vytvářet pro ni podmínky sami. Tyto změny budou klást vysoké
nároky i na řídící a koordinační činnost příslušného ministerstva, přičemž větší rozsah
práce připadne oblasti zahraničního obchodu, neboť je nezbytné, aby obchod za nás
již nedělaly německé a jiné cizí firmy a neinkasovaly dále zisk z práce našich občanů
a firem místo nás. Role ministerstva obchodu vzroste i v souvislosti s nutnou podporou
realizace velkých investičních či výrobních projektů českých firem v zahraničí, vč.
způsobu jejich spolufinancování.
Z těchto a ještě dalších důvodů bude proto zapotřebí oddělit opět ministerstvo
obchodu a ministerstvo průmyslu, byť se předpokládá jejich úzká spolupráce,
podobně jako tomu musí být v příslušné části i v případě ministerstva zemědělství.
Ministerstvo obchodu a průmyslu by se totiž za nových podmínek a nároků na činnost
stalo již neřiditelným molochem.
b/ úzká spolupráce ministerstva obchodu, ministerstva průmyslu a ministerstva
zemědělství
Z uvedeného je zřejmé, že podmínkou úspěšné činnosti uvedených ministerstev bude
mimo jiné jejich úzká součinnost a spolupráce na příslušných úsecích jejich činnosti.

www.aliancens.cz

aliancens@centrum.cz

2. Praktické kroky v oblasti zahraničního obchodu ČR:
a/ Obnovení v minulosti (často záměrně) ztracených obchodních spojení, a to zejména
v zemích tzv. 3. světa, byť jde často o pojem dnes již překonaný (Afrika, Jižní
Amerika, Asie – zatím mimo oblast válečných konfliktů), a to i za cenu mobilizace (na
přechodnou dobu) bývalých pracovníků zahraničního obchodu, dnes již vesměs
seniorů (předání kontaktů, znalostí jednotlivých trhů, tamních podmínek a zvyklostí,
zkušeností s prováděním obchodních operací na příslušném trhu atd.);
b/ Obnovené zavedení obchodních oddělení při českých zastupitelských úřadech
v zemích českého zájmu a to i za podmínek, že obchodní oddělení bude spadat pod
český zastupitelský úřad (velvyslanectví) zřízeném někdy třeba i v některé ze
sousedních zemí. Na pozice obchodních radů a dalších pracovníků obchodních
oddělení (dle individuální potřeby na jednotlivých trzích) musí být vysíláni
kvalifikovaní pracovníci se znalostí jak techniky zahraničního obchodu, tak i s alespoň
základní znalostí příslušného trhu.
c/ Změnit tak stávající praxi se zapojením Czechtradu do zprostředkování obchodních
kontaktů pro naše firmy v zahraničí a pro jejich informování o podmínkách a o situaci
na příslušných zahraničních trzích, která se neosvědčila.
Je na zvážení, zda má být tato činnost pro české dodavatelské (v menším rozsahu příp.
i odběratelské) firmy prováděna ze strany obchodních oddělení za poplatek českému
státu z takto zprostředkovaných obchodů, což se jeví být nepřípadné s ohledem na to,
že jde stejně o české daňové poplatníky. (Činnost a podmínky Czechtradu nejsou
uspokojující, kritéria pro hodnocení činnosti jejich zástupců v zahraničí jsou postavena
na chybných základech. Kritériem pro hodnocení nemůže být předem vybraný
poplatek od jednotlivých zájemců o zprostředkování z řad českých firem), nýbrž počet
a objem jejich prostřednictvím zprostředkovaných obchodů. Efektivnost takto (na
chybném základě) vykonávané činnosti je v praxi nízká, k čemuž často přispívá i
předchozí neznalost příslušného teritoria a místních zvyklostí ze strany pracovníka
dlouhodobě vyslaného Czechtradem. Důvěra v efektivnost takové činnosti ze strany
českých firem je tomu adekvátní. Je tedy nevelká.
d/ Využívat u velkých projektů či obchodních transakcí v širším rozsahu ekonomické
diplomacie prováděné prezidentem Milošem Zemanem.
e/ Zásadní důraz je třeba v této souvislosti klást na dodávky do Číny, s níž máme
negativní obchodní saldo a kde M. Zemanem otevřené vstupní dveře do Číny zatím
mno-ho firem ke svým dodávkám nevyužilo. Jde přitom především o naše dodávky
investičních celků, některých velkých strojírenských kusovek a příp. i dalšího zboží
do Číny, nikoliv zřizování či vymísťování výrob do Činy, zkušenosti USA z podobné
činnosti budiž nám výstrahou. Zabývat se lidskými právy bychom měli především
doma a u našich „spojenců“. Zatím „bojujeme za lidská práva“ v Číně, a proto
prodáváme naše výrobky pod cenou do Německa, které je do Číny vzápětí vyveze.
Zisk z práce našich lidí tak zůstane v Německu. Nemůžeme mít ale všechno a musíme
si sami ujasnit, co vlastně chceme;
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f/ Vyjasnění otázek spojených se sankcemi USA vůči Rusku, pokud se nově staneme
nečleny EU. (I vývoz pastiček na myši do Ruska jsme v rámci vyhlášených sankcí
proti Rusku zastavili, neprodleně nás ale nahradila s dodávkami německá firma. Té
sankce nevadily.
Je zapotřebí si uvědomit, že jednou ztracené trhy budeme velmi těžko, pokud vůbec,
dobývat zpět);
g/ projednat podmínky další obchodní spolupráce se zbytkem EU (lze totiž očekávat, že
náš odchod z EU nebude ojedinělý);
h/ Přechod na obchodování se zbytkem Evropy v rámci smlouvy EFTA.
i/
Rozšíření spolupráce s dalšími zeměmi ze skupiny BRICS a ze vznikajícího
euroasijského celku;
j/ Řešení otázek spojených s financování obnoveného exportu investičních celků z ČR.
k/ Řešení praktických otázek v oblasti dovozu zboží z jiných zemí do ČR z hlediska
případného nastavení cel jako recipročního opatření vůči některým zemím v případě
uvalení cel z jejich strany na dovoz našich výrobků do těchto zemí, příp. jako
protiopatření při dovozu dotovaných potravin či jiných zemědělských produktů do ČR
v rozsahu zabraňujícímu nekalé konkurenci našim zemědělcům a zpracovatelskému
průmyslu.
l/ Vytváření obchodně-politických podmínek pro budování společných výrobních
podniků za účasti českých výrobců v těch zemích, kde přímé vývozy našich finálních
strojírenských výrobků nejsou možné.
m/ jednání s dalšími zeměmi o odstraňování tarifních i mimotarifních překážek ve
vzájemném obchodu.
3. Praktické kroky v tuzemském obchodě:
a/ Stanovit legislativní pravidla pro fungování supermarketů (vč. maximální výše ziskové
marže podle prodávaných komodit, jakosti a čerstvosti jimi prodávaných výrobků,
zejména potravin) a míru zdaňování těchto firem v ČR.
b/ Umožnit přístup zboží českých potravinářských firem, zemědělců a sklářů k prodeji
přes tyto zahraniční supermarkety a s tím souvisejících podmínek, které jsou dosud
často diskriminační (zrušení poplatků za zalistování výrobků, za regálné apod.,
stanovení max. lhůty splatnosti faktur za výrobky dodané do supermarketů, zastavení
praxe, kdy supermarket výrobky nezaplatí a po delší době je jako neprodané vrací
dodavateli, často ještě v poškozeném obalu – častý případ u sklářských výrobků
apod.).
c/ Účinná podpora českých zemědělců při vybudování vlastní obchodní sítě prodejen
typu „Včela“ z 1. republiky, které budou prodávat přednostně české zboží, resp.
v dnešních podmínkách obchodní řetězec supermarketů zaměřených na prodej
potravin a dalších zemědělských výrobků českých a moravských producentů;
d/ Stanovení podmínek pro čitelnost Obchodních podmínek jednotlivých dodavatelských
firem.
e/ Sjednocení podmínek reklamačního řádu (dle komodit).
f/ Zrušení distančních smluv a dalších podvodných ustanovení v novém občanské
zákoníku, pokud se týkají obchodního styku.
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g/ zrušit praxi spočívající v záměrné nečitelnosti obchodních podmínek uváděných na
výrobcích (drobné písmo), bezpodmínečné trvání na tom, aby byl u všech výrobků
český popis vč. příp. návodu k obsluze u výrobků, kde je to zapotřebí;
h/ zákaz podvodných reklam a žonglování s cenami výrobků za účelem matení
spotřebitelů, prodloužení doby vyhlášených prodejních „akcí“, a to min. na 14 dní
nepřetržitě s povinností mít zboží zařazené do akce v regálech;
i/ Učinit potřebná opatření k dodržování stanovené platební podmínky v rámci
dodavatelsko-odběratelských vztahů v ČR a k vymáhání postihů pro případ jejího
neplnění.
j/ zákaz akcí spojených s organizováním výletů za účelem vnucování různých výrobků
jejich účastníkům.

D/ Koncepce průmyslu
Úspěšné plnění úkolů v exportu si vyžádá úzkou spolupráci s ministerstvem průmyslu, které
by mělo zejména:
a/ podporovat inovaci našich výrobků (na potřebné konkurence schopné úrovni) a vědeckotechnický rozvoj využitelný v praxi obecně. Cílem musí být urychlený přechod na
výrobu s vyšší přidanou hodnotou a současně i opuštění modelu laciné práce a tedy
odchod od montoven a jejich podpory u nás.
b/ soustředit se na restrukturalizaci českého průmyslu, který se svojí do značné míry
jednostrannou orientací na automobilový průmysl stal velmi zranitelným.
c/ zahájit přípravu na příchod průmyslové revoluce 4.0 do ČR a na řešení z toho
plynoucích důsledků pro náš stát, a to vč. nezbytných opatření v oblasti finanční;
d/ účinně podporovat zavedení systémových pravidel pro financování českých výrobců a
vycházet definitivně z poznání (byť pozdního), že Českomoravská záruční a rozvojová
banka (zejména pak ve stávající podobě) tím správným řešením nebude, právě naopak.
Čeští výrobci potřebují financování své výroby a projektů, nikoliv úřad, který budou
neustále obíhat s nějakými papíry a žádostmi, jež často nikam nevedou.
e/ Založit novou komerční banku, která bude financovat zejména rozvojové (start-up)
projekty a modifikovat roli ČMZRB, jež bude plnit svoji záruční roli bez vazeb na EU
či jiné mezinárodní organizace a instituce, a to pro rozvoj národního hospodářství a pro
vytvoření férových podmínek v porovnání se zahraniční konkurencí;
Pro daný účel je tedy třeba zřídit banku a vybavit ji kapitálem, nikoliv tedy úřad
poskytující v lepším případě záruky, které se následně komerční banky zdráhají
akceptovat či které jsou brzy pro dané období vyčerpány (viz stávající praxe ČMZRB);
f/ zaměřit se na podporu středních a malých firem, a to nejen slovně, nýbrž již konečně též
finančně (zvýhodněné startovací úvěry, dočasný kapitálový vstup specializované
společnosti zřízené státem jako partnera pomáhajícího podnikateli se splněním počáteční
kapitálové spoluúčasti požadované pro spolufinancování projektů komerčními bankami,
daňové prázdniny po dobu rozběhového období do 5 let atd.) Zřídit za tímto účelem
specializovanou společnost ze strany státu na podporu rozběhové činnosti svých
daňových poplatníků (start-up projekty);
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f/ zastavit neprodleně podporu výstavby dalších montoven u nás, a to v jakékoliv formě a
soustředit se na podporu zejména českých podnikatelů jako daňových poplatníků;
g/ zajistit urychlenou přípravu a vydání nostrifikačního zákona zamezujícího daňovým
únikům firem odvíjejícím svoji hospodářskou činnost na území České republiky do
daňových rájů;
h/ účinně spolupracovat s ministerstvem školství a s velkými výrobními podniky u nás na
obnově učňovského školství, jakož i na vytváření podmínek pro zajišťování absolventů
středních a vysokých škol technického zaměření, a to v potřebné struktuře.
i/ vyřešit definitivně otázku výstavby sociálních bytů;
Mnohé z navrhovaných aktivit tohoto rezortu jsou již zmíněny v kapitole B/ tohoto
programu.

E/ Koncepce dalších odvětví národního hospodářství
1. Energetická politika
Navrhované zásady naší energetické koncepce jsou dobře a komplexně popsány
v článku „Energetická politika národa“.
K nim patří zejména:
- co nejvyšší míra rozumné soběstačnosti;
- komplexní posuzování v nejširších souvislostech potřeby hospodářství, obyvatelstva,
jakož i s přihlédnutím k aspektům ekologickým a k aspektům ochrany přírody;
- přihlédnutí k předpokládanému vývoji národa, národního hospodářství a technického
pokroku v časovém horizontu a podle toho plánovat jak očekávanou spotřebu energie,
tak i proměny energetického mixu;
- úspory energií jako dosud stále opomíjený „quasi zdroj“ energií;
Z hlediska dalšího vývoje je žádoucí:
- podporovat velkokapacitní zdroje s možností dodávek energie bez ohledu na
klimatické podmínky při současné snaze o:
 snižování podílu uhelných elektráren (důvody ekologické i snižující se zásoby
uhlí);
 nezvyšování podílu ropy a plynu (kvůli vyčerpatelnosti jejich zásob) a
 zvyšování podílu jaderné energie;
- v další fázi vývoje pak přejít postupně na tzv. vodíkové hospodářství.
- výhodné je rovněž podporovat využití tepelných čerpadel a energii vodních zdrojů.
V malovýrobě elektrické energie je vhodné využívat fotočlánky (pro výrobu elektrické
energie) či sluneční kolektory (pro ohřev) v rámci občanské zástavby.
Nejméně výhodné jsou nové zdroje z kategorie tzv. zelených zdrojů (hlavně sluneční
články a větrné elektrárny) neboť:
a/ dodávky elektřiny z těchto zdrojů jsou závislé na počasí a jsou tudíž nárazové, což
způsobuje následné problémy energetikům;
b/ jejich výstavba na zemědělské půdě je pro náš stát nevýhodná.
Výhodu z výroby této elektřiny mají prakticky jen spekulanti (solární baroni) formou
dlouhodobé renty, kterou jim platí v ceně elektřiny jak občané, tak i firmy jako
spotřebitelé (obecně). Po odchodu z EU bude ANS navrhovat komplexní
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přehodnocení stávající energetické politiky a zastavení neúměrného nárůstu cen
energií, především pak elektrické energie.
Podobně je ANS proti tomu, aby zvýšení nadprodukce elektrické energie v našich
jaderných elektrárnách pro účely jejího exportu formou rozšíření stávajících
výrobních kapacit bylo zahrnuto do cen elektrické energie pro spotřebitele v ČR.
2. Dopravní politika
Doprava je krevním oběhem ekonomiky i celé společnosti. Bez dopravy si v naší
technické době neumíme život představit. Problematika dopravy je velmi široká a
součas-ně komplexní. Význam, potřebu a způsob dopravy je vždy třeba v souvislostech
s dalšími odvětvími ekonomiky, zejména s průmyslovou výrobou, zemědělstvím,
ochranou životního prostředí, obranou státu, atd. Nelze bezhlavě stavět dálnice a
vysokorychlostní železnice, aniž bychom měli celkovou koncepci rozvoje průmyslu a
ochrany životního prostředí včetně ochrany krajiny. Podobně jako nelze budovat
rozvody elektři-ny či produktovody, aniž by existovala vazba na energetickou koncepci
státu a ekonomiky, atd.
V podmínkách naší země jsou nejdůležitější koncepty rozvoje železniční dopravy,
silniční dopravy a částečně lodní (vodní) dopravy. Letecká doprava je z pozice státu
ovlivnitelná jen minimálně (výjimkou je letecká záchranná služba a řízení leteckého
provozu). Stát si však musí ponechat rozhodující slovo při výstavbě a provozování
letišť – z důvodu obrany, územního plánování a ochrany životního prostředí.
Pokud jde o koncepty rozvoje jednotlivých druhů dopravy v ČR, pak:
a/ železniční doprava – bude mít nutně vzrůstající trend, neboť praxe nesmyslného
převedení nákladní dopravy ve značném rozsahu z železnice na kamionovou
přepravu po silnicích má jednak své limity, jednak přináší i značné a opakované
náklady na opravu silnic a dálnic, jednak způsobuje i četné dopravní nehody, přičemž
výfukovými plyny a v důsledku dopravních nehod zhoršuje životní prostředí.
Jsme proto jednoznačně na převedení přepravy většiny nákladů ze silnic zpět na
železnici. Výjimku budou představovat pouze dodávky potravin podléhajících rychle
zkáze, případně odvoz nákladů z nádraží do skladu, rozvoz zboží ze skladů do
prodejen či přeprava zeminy z místa stavby do deponie či stavebních materiálů ze
skladu na místo stavby apod.
b/ silniční doprava – navrhujeme jednoznačné snížení kamionové nákladní přepravy
s jejím převedením na železnici, jak výše uvedeno. Navrhujeme zrychlit dostavbu
naší dálniční sítě, obchvatů měst a obcí a řešení dopravy uvnitř měst vč. záchytných
parkovišť či parkovacích domů.
V této souvislosti jsme i proti současné praxi zabírání zemědělské půdy k výstavbě
výrobních či skladových prostor podél dálnic v ČR.
c/ vodní doprava – s přihlédnutím k současné situaci s nedostatkem vody a ke
skutečnosti, že náš stát se nalézá v pramenné oblasti řek, kdy naše řeky nejsou
žádnými veletoky, který by umožňovaly rozvíjet lodní dopravu s výjimkou Labe,
jehož přepravní kapacita je silně podvázána kolísáním hladiny vody v průběhu roku,
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a Vltavy, na níž se nachází kaskáda přehrad, která brání jejímu většímu využití
v oblasti dopravy, jsme toho názoru, že možnosti rozvíjet vodní (říční) dopravu v ČR
jsou značně omezené. Další (v našich podmínkách) větší řeky, tj. Morava a Odra
nemají větší dopravní význam, krom toho splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic,
ač ekonomicky zřejmě přínosné, naráží na značné překážky zejména z hlediska
ochrany přírody.
Jsme proto toho názoru, že výstavbu průplavu, Labe-Odra-Dunaj je třeba i nadále
ponechat pouze v rovině teorie a hledání vhodného řešení.
Priority v oblasti dopravy by se měly proto soustředit zejména na tyto kroky:
 Zvrátit současný trend a začít převádět maximum nákladní dopravy, zejména dálkové, na železnici.
 Zastavit dosavadní praxi, kdy škody způsobené podnikáním autodopravců s vesměs
přetíženými kamiony na dálnicích a silnicích hradí naši občané, aniž by přitom participovali na ziscích těchto podnikatelů v autodopravě.
 Pokračovat v modernizaci železničních tratí a uzlů a zabezpečení železničního provozu včetně silničních přejezdů.
 Pokračovat ve výstavbě a modernizaci dálnic, které propojí Českou republiku se
všemi sousedními státy a jejich sítí dálnic.
 Pokračovat v budování obchvatů měst a obcí, které ulehčí jejich místní dopravě a
životnímu prostředí.
 Koordinovat financování dopravních investic s rozvojem měst, obcí, průmyslových
zón a turistických a rekreačních oblastí.
 Zlepšit financování a tím zrychlit a zkvalitnit opravy silnic II., III. a IV tříd.
 Koordinovat financování dopravních investic, údržby a provozu s pohyby cen paliv
a energií.
 Pokračovat v zavádění a zkvalitňování integrovaných systémů hromadné osobní
dopravy ve městech a v krajích.
 Pokračovat v rozvoji a zavádění inteligentních dopravních systémů pro řízení
provozu, zvýšení bezpečnosti a efektivnosti dopravy.
 Pokračovat v zavádění dopravních prostředků na alternativní pohon (zemní plyn,
elektřina).
Za silně problematickou považujeme představu o vybudování sítě vysokorychlostních
železničních tratí v ČR, a to z těchto důvodů:
- s výjimkou málo významné dopravní trasy Ostrava-Přerov-Břeclav neexistuje v ČR
prakticky rovinný úsek v délce min. 100 km, kde by bylo možné stavět tratě pro
vysokou rychlost (nad 200 km/hod.);
- tratě pro vysokou rychlost musí mít své speciální těleso, které rozdělí krajinu na dvě
části;
- veškerá křížení s jinými komunikacemi musí být mimoúrovňová;
- tyto tratě mají vysokou hlučnost a musí být vedeny co nejvíce v přímém směru, neboť
oblouk pro takovou rychlost má poloměr 4 km a více, což je v hustě zastavěném území
(každé 2-4 km obec) nebo třeba na Českomoravské vysočině nemožné;
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- takové stavby se vyznačují vysokou finanční náročností, na kterou ČR nebude mít
prostředky.
3. Sociální politika
Z problematiky sociální politiky chceme vyzdvihnout především tyto otázky:
a/ důchodové pojištění a výše důchodů
b/ výše plateb do důchodového fondu
c/ způsob nakládání s penězi na důchodovém fondu
d/ sociální soudržnost/solidarita
e/ sociální služby a
f/ sociální bydlení.
g/ ochrana a podpora mladých rodin
h/ ochrana seniorů
a/ důchodové pojištění a výše důchodů
Prvořadou otázkou v oblasti sociální politiky jsou důchody a výše plateb do
důchodového fondu. Dosavadní snahy o reformu důchodového pojištění jsou vedeny
nesprávným směrem. Není to ale proto, že je dosud využíván model průběžného
financování důchodů bývalého německého kancléře Bismarcka z konce 19. stol.
(nikdo od té doby lepší model nevymyslel), nýbrž proto, že tento model není
adaptován na měnící se podmínky. Problém je ve zdrojích pro financování důchodů,
a to zejména z těchto důvodů:
1. v případě ČR jsou takovými důvodem nepoměrně nízké mzdy a platy, což souvisí
s politikou „levné práce“ (viz ekonomický model zavedený k nám počátkem 90.
let podle již zmíněného washingtonského konsensu). Z nízkých mezd a platů se i
při srovnatelných sazbách se zahraničím vyberou nízké odvody na zdravotní a
sociální pojištění;
2. průmyslová revoluce postupně snižuje potřebu lidské práce, která je nahrazována
stále více stroji. Zmenšuje se tak fakticky počet zaměstnanců a tedy i plátců
důchodového pojištění v pravém slova smyslu, tj. v plném rozsahu (obecně
platné).
Oba důvody řešíme v ČR zásadně chybně, neboť:
1/ Z hlediska procent placených z mezd a platů na důchodové pojištění není ČR
určitě na chvostu ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Problém spočívá
jinde. A to v tom, že průměrná mzda v ČR je zhruba třetinová proti průměrné
mzdě v Německu či něco málo více než 40-ti procentní oproti průměrné mzdě
v celé EU. Máme-li zjistit jaký je skutečný stav u nás v porovnání s Evropou,
nestačí tedy srovnávat sazby důchodového (ale též zdravotního) pojištění, nýbrž i
základy (tedy mzdy v jednotlivých zemích), z nichž je důchodové pojištění
kalkulováno. A zde je zásadní problém, neboť zde narážíme na důsledky politiky
„laciné práce“, na kterou jsme v 90. letech sami zcela nesmyslně a zbytečně
přistoupili.
Máme srovnat důchody s průměrem Evropy, musíme s ním srovnat i průměrné
mzdy. Teoreticky existuje ještě jedno řešení, a to namísto toho o 60 % zvýšit sazby
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na důchodové pojištění. S ohledem na stávající úroveň mezd a platů u nás
(zejména podle mediánu) je zřejmé, že tato druhá možnost je nereálná. A krom
toho i nespravedlivá. Stojíme tedy před řešením závažného problému zvýšení
mezd a platů v ČR, přičemž ve větším rozsahu to bude možné za předpokladu
přechodu na výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou. Je zřejmé, že
montovny, často u nás tak nesmyslně opěvované, k tomuto řešení přispět
rozhodně nemohou.
2/ místo investic do modernizace výroby (a nákupu nových technologií a strojů) se
zatím stále snažíme o dovoz laciné námezdní síly ze zahraničí. Ať již z Ukrajiny či z Balkánu, nově nyní i z mimoevropských oblastí (s mylnou představou, že
k nám tito migranti přicházejí pracovat a že mají alespoň základní pracovní
návyky).
S nástupem průmyslové revoluce 4.0 vyznačující se robotizací výroby bude
dosavadní praxe nadále neudržitelná. A je třeba se na ni připravit.
Výše důchodů – u drtivé většiny našich seniorů je tomuto stavu logicky poplatná.
Jsme tedy rozhodně proto, aby stát již v této době příjmovou situaci seniorů alespoň
zčásti řešil. Třeba z úspor provedených v hospodaření jednotlivých ministerstev, má
však i další možnosti. Současné předvolební „snahy“ o jakési opravdu dílčí opatření
těžkou finanční situaci většiny seniorů nikterak neřeší.
b/ výše plateb pojištění do důchodového fondu
Zastáváme a budeme prosazovat ten názor, že výše plateb tohoto pojištění z hlediska procentní sazby by neměla být měněna a že potřebné zvýšení těchto plateb ve
finančním vyjádření by mělo probíhat výlučně z titulu zvýšení průměrných mezd a
platů v ČR.
Pokud jde o platby OSVČ v porovnání se zaměstnanci je situace složitější. Na jedné
straně je třeba přihlédnout k tomu, že OSVČ se fakticky sami zaměstnávají, sami si
musí hledat práci, kterou budou následně provádět, sami nesou veškerá rizika ze své
činnosti. Na druhé straně je skutečností, že jejich platby na důchodové pojištění jsou
v porovnání se zaměstnanci vesměs výrazně nižší (nebereme-li v potaz profese
některých OSVČ).
Jsme toho názoru, že v daném případě je třeba stanovit pro OSVČ s malým obratem
a ziskem paušál na důchodové pojištění, které jim současně zajistí alespoň důstojný
důchod. Nemůže být ale cílem či důsledkem takového kroku to, že OSVČ ukončí
svoji činnost a octnou se na úřadu práce s žádostí o podporu. Takový postup celou
věc neřeší. Jako dodatečný zdroj pro pozdější výplatu jejich důchodů je třeba
započítat i úsporu státu na podpoře v nezaměstnanosti, pokud OSVČ nebudou
takovým neuváženým krokem vlády donuceni svoji činnost ukončit jako
nerentabilní. Stát na tom stále ještě vydělá na dani z jejich příjmu, příp. i na DPH.
V daném případě bude třeba zřejmě kombinovat celý postup ještě s prvky sociální
solidarity. Otázka mixu je záležitostí povolebního kompromisu vládních stran.
Je rovněž třeba připravit se včas na příchod průmyslové revoluce 4.0 vyznačující
se robotizací klasické výroby a tedy uvolněním značného množství pracovních sil,
které bude nutné přeřadit na jiné činnosti, příp. jim jen vyplácet nepodmíněný
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garantovaný příjem. A vytvořit k tomu i potřebné zdroje. Těmi kromě příjmů
zestátněných klíčových podniků bude nutně i daň z robotů, a to od každého majitele
těchto robotů bez ohledu na druh vlastnictví výrobního podniku (a tedy i robotů).
c/ způsob nakládání s penězi na důchodovém účtu
Především odmítáme zřizování jakýchkoliv dalších pilířů důchodového pojištění,
které:
- pouze odeberou část peněz z důchodového fondu a nic zásadního nevyřeší;
- budou zčásti stráveny na provozní a investiční náklady související instituce a
různých penzijních fondů
- nejsou nikterak zajištěny před jejich špatným investováním či dokonce před
krachem toho, komu je plátce svěřil a kdo je dále investoval. V posledních letech
přitom investice do cenných papírů či akcií neskýtají žádnou jistotu a (až na
výjimky) ani přijatelný zisk.
Vývoj posledních let nám jasně ukazuje, že toto není cesta.
Proto navrhujeme, aby veškeré platby na důchodové pojištění byly směrovány
na důchodový účet vedený státem a aby stát je používal jako jeden ze zdrojů na
financování svých infrastrukturních investic, a to s pevnou, předem
zkalkulovanou a zajištěnou návratnosti. O toto zhodnocení by se zdroje na výplatu
důchodů dále zvyšovaly.
d/ sociální soudržnost/solidarita
Stát je významná sociální jednotka, na kterou spoléhají a na kterou se obracejí občané
v tísni. Pokud se stát v současnosti v některých případech takto nechová, je třeba
zjednat nápravu. Nejlépe již při volbách. A volit takové své zástupce, kteří budou o
takovou nápravu usilovat a rovněž ji i provádět. Nikoliv ale zavrhovat instituci státu
jako takovou.
Krom pomoci v nouzi má stát i další úkoly v této oblasti. K těm patří zejména:
- spolufinancování sociálních služeb a jejich podpora
- právo na bydlení a jeho podpora v praxi, zejména v oblasti sociálního bydlení
- ochrana a podpora mladých rodin
- ochrana a podpora seniorů
e/ spolufinancování sociálních služeb a jejich podpora
Stát se musí věnovat této problematice komplexně a vytvářet pro tyto služby potřebné
podmínky, jakož i vyčleňovat finanční prostředky pro jejich spolufinancování (spolu
s příslušným krajským úřadem). Zatím je situace v tomto směru značně
neuspokojivá, a to jak z hlediska potřebných finančních prostředků, tak návazně i
z hlediska finančního ohodnocení pracovníků těchto služeb a jejich společenského
postavení. S tím souvisí i nedostatek těchto pracovníků (např. k pravidelnému
docházení za starými či nemohoucími lidmi domů apod.).
Přitom v souvislosti s přicházející průmyslovou revolucí 4.0 právě sociální služby
budou patřit k těm, kam bude možné (a třeba) přesunout poměrně značné množství
osob uvolněných z klasického výrobního procesu tak, jak ho známe dnes.
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Je tedy zapotřebí, aby stát na tyto potřeby a změny reagoval již dnes a nikoliv aby je
řešil teprve poté, kdy se stanou zásadním problémem.
f/ právo na bydlení a jeho podpora v praxi, zejména v oblasti sociálního bydlení
Právo na bydlení je především třeba zakotvit do naší ústavy, krom toho toto právo
patří či patřit by mělo mezi základní lidská práva.
Zásadně jsme pro urychlené vyřešení otázky výstavby sociálního bydlení v tomto
státě a pro její zahájení. Současný stav potulujících se bezdomovců je hanbou tohoto
státu. V této souvislosti navrhujeme, aby tato otázka byla řešena příslušným
zákonem, který by upravoval rovněž vlastnictví těchto sociálních bytů. Vlastníkem
by měla být výlučně obec či město, v jehož katastru budou sociální byty vystavěny.
Příjem z jejich pronájmu půjde do rozpočtu příslušné obce či města (po splacení
úvěrů na jejich výstavbu). Cílem je zamezit dalšímu z obchodů s bídou ze strany
různých spekulantů u nás. Případné doplácení nájemného v těchto sociálních
bytech ze strany státu, které bude státem regulované, by dostávala výlučně
příslušná obec či město, nikoliv tedy spekulanti s těmito byty. Město či obec by se
pak měly zaměřit i na zaměstnání těchto nájemníků při pracích či ve službách
prospěšných pro město a jeho obyvatele, pokud si tito nájemníci sami neopatří jiné
pracovní místo. Cílem tohoto opatření je zařadit opět lidi bez domova do řádného
občanského života a do společnosti.
g/ ochrana a podpora mladých rodin
Mladé rodiny a jejich potomci jsou velkým kapitálem každého národa a státu, který
pomýšlí i na svoji budoucnost. Nesouhlasíme proto s postupem, kdy mladé rodiny
u nás nejsou dostatečně podporovány v(e):
 zakládání rodin;
 vytváření předpokladů pro jejich zakládání a v
 přirozené natalitě.
A kdy namísto toho si náš stát hodlá dovážet vesměs nepřizpůsobivé obyvatele
jiných kultur z jiných kontinentů, kteří mají jiný způsob života, jiné životní návyky,
jiné náboženství, kterému podřizují veškeré své chování a jednání. Kteří
nepřicházejí pracovat, pouze sklízet a konzumovat ovoce práce nás všech, jako
občanů ČR.
Tuto pro náš stát a náš národ sebevražednou praxi je třeba změnit od základu.
Pokud toto provedeme, zvýší se opět porodnost u nás. Podpořit vznik nových rodin
resp. manželství lze i hmotným způsobem, stejně tak i placeným volnem ze zákona
pro každého z obou rodičů v případě mimořádných událostí v rodině, a to v širším
měřítku, než dosud. Možností je mnoho, lze se dokonce v rozumném měřítku
inspirovat v tomto směru i v zahraničí. Vše bude závist též na finančních možnostech
státu a na správném cílení jeho podpory.
h/ ochrana našich seniorů
Stát i naši občané by si měli daleko více vážit našich seniorů, neboť ti v naprosto
převažující většině pracovali po celý svůj produktivní život ve prospěch naší země a
jejích obyvatel. Kromě nutného zlepšení jejich hmotné situace je třeba zabývat se i
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jejich ochranou, a to jak před různými podvodníky, tak i před jejich fyzickým
napadením, okradením apod. Navrhujeme proto speciální ochranu seniorů
upravenou zákonem, avšak sankcionující daleko přísněji trestné činy či pokusy o
ně spáchané jinými osobami na seniorech, nikoliv ale faktické omezování
svéprávnosti našich seniorů. Tato speciální ochrana seniorů by se týkala i jejich
případného fyzického napadení a způsobu jeho posuzování před soudem.
4. Zdravotnictví
Je třeba jasně konstatovat, že zdraví národa je veřejným statkem, který nesmí být zbožím
a tedy předmětem obchodu či dokonce „kšeftování“. Zdraví má nevyčíslitelnou hodnotu
jak pro nás jako fyzické osoby, tak i pro stát. Jednak pro jeho budoucnost, jednak pro
nezbytnou nutnost zajišťovat potřebnou zdravotní péči a její dostupnost.
Ve zdravotnictví podléhajícímu stále „tržním principům“ ať již ve větší či menší míře
(obvykle podle vlády) průběžně chybějí peníze. To je uváděno obvykle jako hlavní
problém zdravotnictví, přičemž není vůle či schopnost zavést do jeho financování a
tvorby zdrojů pořádek.
Pokud jde o tvorbu zdrojů k financování zdravotnictví, u zdravotního pojištění existuje
podobný problém, jako je tomu u sociálního pojištění. Tedy především nízké mzdy a
platy zaměstnanců u nás obecně a z toho se odvíjející nízká tvorba zdrojů k financování zdravotnictví. Problémem opět není ve výši sazeb pojistného, nýbrž v nízkém
základu (tedy v nízké úrovni mezd a platů) pro výpočet odvodů. Krom toho vývoj
výdajů na zdravotnictví v ČR nekopíruje vývoj HDP u nás a zaostává za ním. Tento
stav je třeba zlepšit tak, aby odpovídal přibližně jedné desetině HDP a tedy průměru EU.
Jsme rozhodně pro zachování sítě státních nemocnic resp. neziskových
zdravotnických zařízení a její posílení oproti současnému stavu tak, aby skutečně
zajišťovala dostupnost lékařské péče ve všech krajích ČR.
Peníze vybrané na zdravotnictví nesmějí být utráceny na jiné účely. Jsme proto pro
zachování pouze jediné zdravotní pojišťovny, a to v podobě neziskové organizace.
Její úloha bude čistě servisní, nebude tedy určena k vytváření zisku. Její rozpočet
by měl být vyrovnaný.
V této souvislosti musí tato zdravotní pojišťovna důkladněji dohlížet i na účel
vydávaných peněz ve zdravotnictví. Není např. možné, aby peníze na mzdy personálu a
na provoz nemocnice nevycházely oproti rozpočtované částce jen kvůli neplánovaným
či navýšeným investicím do různého zařízení či vybavení často předraženého.
Uvedení zdravotnictví do pořádku a ukončení „kšeftování“ se zdravím, jak
navrhujeme, je základním předpokladem pro jeho finanční stabilizace a pro
zamezení současného stavu, kdy přes placené zdravotní pojištění jsou občané nuceni
hradit si mnoho úkonů (např. u zubních lékařů) i léků sami, příp. na ně doplácet
vysoké částky. Je přitom obcházeno jedno z práv občanů uvedených v Základní listině
práv a svobod, která je zakotvena v Ústavě ČR. V této situaci je důležité i předepisování
generik lékaři zejména v případě seniorů, u kterých musí být lékařům jasné, že na úhradu
drahých léků nemohou mít dostatečné prostředky. Za důležitý krok k ozdravení našeho
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zdravotnictví považujeme i centralizovaný nákup léků, kontrolu jejich účinnosti a
nezávadnosti, jakož i jednotné stanovení jejich cen.
Jsme pro zavedení páteřního zdravotnictví dostupného pro všechny pod stát a pro
obnovu jeho neziskového charakteru. Budeme usilovat o prosazení tohoto záměru
zákonem.
5. Justice
S justicí u nás, se způsobem jejího rozhodování, s průtahy v rozhodování, s nejednotností posuzování obdobných případů různými soudy atd. je málokdo spokojen. Chybí
dostatečná vymahatelnost práva, celý právní řád je zřejmě záměrně nepřehledný,
neorientují se v něm dnes již ani soudci ani advokáti či další právníci. Často jsou rušeny
při odvolání rozhodnutí soudů nižšího stupně jen z bagatelního formálního důvodu.
Soudy vyššího stupně ve své praxi buď rozhodnutí soudu nižšího stupně v rámci
odvolacího řízení potvrdí, nebo zamítnou. V takové případě však sami ve věci samotné
nerozhodnou a vracejí celou kauzu zpět podřízenému soudu. Soud nižšího stupně často
rozhodne obdobně, jako již rozhodl předtím, a celá kauza putuje opakovaně sem a tam.
Čas běží a rozhodnutí ve věci nikde. O majetku v konkurzních kauzách rozhodují místně
příslušné soudy a soudci, nikoliv soudce konkursní. Dochází tak k neúměrným průtahům
v průběhu konkurzů, které se stát snažil vyřešit novým úpadkovým zákonem. Marně,
pouze tak zhoršil podmínky pro realizaci samotných konkurzů. Jednotlivé zákony jsou
často chybné či jde o nedodělky. Jsou proto průběžně novelizované. Neexistuje ani
jednotný výklad právních předpisů, vzájemná provázanost jednotlivých zákonů a
odstranění stavu, kdy si jednotlivé zákony v některých svých ustanoveních navzájem
odporují.
Základ problémů tkví v:
- úrovni návrhů jednotlivých zákonů (a jejich předkladatelů vesměs z řad jednotlivých
ministerstev a vlády jako takové);
- nesmyslném a nepotřebném množství různých zákonů, vyhlášek a předpisů;
- diletantské práci zákonodárců
- připuštění vlivu různých lobbistů na tvorbu či úpravu zákonů v parlamentu;
- často zcela nedostatečných (krátkých) termínech jejich předkládání poslancům, takže ti
nemají dostatek času na jejich prostudování;
- průběžné implementaci nekončící řady dalších a dalších předpisů z EU do našeho
právního řádu.
Naše návrhy na zlepšení současného stavu justice:
1/ Poslancům je nutné vysvětlit, že doba „legislativní smršti“ již dávno skončila. Že nám
všem jde či mělo by jít o kvalitu a dlouhodobou platnost zákonů tak, aby se v jejich
rámci dalo vůbec žít, pracovat a podnikat. Nikoliv tedy o jejich množství. A že jedním
z kritérií hodnocení jejich práce bude i počet jimi vyrobených či propuštěných
zmetků zákonů do praxe.
2/ Pokud jde o soudce, musí se na ně vztahovat trestní a majetko-právní odpovědnost a
jejich odvolatelnost, neboť počínání některých z nich již nelze dále přehlížet či
tolerovat. Při výkonu jejich činnosti dochází k hrubým porušením jejich povinností,
k hrubým pochybením, někdy i k záměrně chybným rozhodnutím apod..
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3/ Jsme proto pro kontrolu práce a dodržování přiměřené lhůty pro rozhodování
v justici, jsme pro navozování přísných trestů pro hrubá pochybení soudců. Jsme
pro zásadní zkvalitnění práce naší justice.
Monitorováním práce soudců musí být ale pověřen nově zřízený orgán sice na
potřebné odborné úrovni, avšak stojící mimo justici a soudcovskou unii jako takovou.
Jinak (v daném případě pofidérní) „stavovská soudržnost“ soudců převáží nad
záměrem činnost justice u nás zkvalitnit tak, že se nic na stávající zcela neuspokojivé
praxi nezmění.
4/ Obdobná situace a potřeba zkvalitnit činnost existuje i na státním zastupitelství. Jeho
dozor nad přípravným řízením je často nedostatečný, jindy namísto výkonu tohoto
dozoru se státní zástupci pouští přímo k provádění úkonů ve vyšetřování namísto
dozoru nad nimi apod. Navrhujeme zjednat v tomto směru nápravu, ta bude souviset
s dalším navrhovaným krokem. Krom toho je třeba provádět zpětnou kontrolu práce
státního zastupitelství a vyvozovat ze zjištěných pochybení i příslušné závěry a
postihy, neboť nelze dále tolerovat ničení lidských osudů řádně nepodloženými či
špatně podanými žalobami na lidi, jejichž osud, často i zničený život pracovníky
státního zastupitelství nezajímá. I v těchto případech je třeba začít uplatňovat
odpovědnost pracovníků státního zastupitelství, pokud dojde z jejich strany k porušení
zákona.
5/ Navrhujeme proto úplnou rekodifikaci zákonů u nás, což bude v případě našeho
vystoupení z EU nutné v každém případě. Cílem je zásadním způsobem zjednodušit
zákony, zmenšit jejich rozsah a počet, vrátit opět část zákona upravujícího činnost
obchodních korporací do obchodního zákoníku jejím vyjmutím z nového občanského
zákoníku, odstranit archaické názvosloví a velké množství chyb z nového občanského
zákoníku atd.. Cílem je i dát našim zákonům dlouhodobou platnost.
Je přitom nutné provést revizi našich právních předpisů se zaměřením na odstranění
různých dodatků či změn k zákonům, které do nich protlačily různé lobbystické
skupiny v parlamentu. Tato velmi vlivná síla není vidět, ale mnohdy legalizuje
nemorální, a nevýhodné operace v neprospěch našich občanů.
6/ Základ celého problému však spatřujeme v nezájmu našich zákonodárců tento stav
v justici pomoci jakkoliv zlepšit. Díky tomuto stavu mají tak větší pole k ovlivňování
otevřených soudních řízení, ať již prostřednictvím sdělovacích prostředků či
prostřednictvím svých kontaktů a vlivů.
Činnost poslanců v obou komorách parlamentu, jakož i mimo ně je třeba upravit
s cílem zamezit nepravostem, jejichž jsme svědky, mimo jiné i těm výše uvedeným.
K tomu by měl krom příslušných zákonů sloužit i Kodex poslance obsahující i sankce
za jeho porušení.
Krom toho je ANS pro uplatňování prvků přímé demokracie, odvolatelnosti a
majetkové a trestně-právní odpovědnosti politiků ale i dalších zaměstnanců státní
správy, a to doplňkovou formou k demokracii zastupitelské, nikoliv ale jako její úplné
náhražky v celém systému. V této souvislosti však poukazujeme na skutečnost, že po
dobu našeho setrvání v EU bude taková změna v praxi neproveditelná. Vedení EU a její
loutkovodiči si totiž nenechají do obsazování funkcí ve státní správě u nás mluvit.
Považujeme proto za chybu, že další strany prosazující prvky přímé demokracie tyto
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souvislosti si neuvědomují a že podle toho též nekonají. Za dané situace prosazovat
prvky přímé demokracie a neprosazovat současně vystoupení z EU je
kontraproduktivní. Je to jen vábnička na voliče neuvažující v souvislostech, což je i
předmětem naší soustavné kritiky.
6. Školství a kultura
Vzdělání - je celospolečenským statkem, který má být financován z veřejných
prostředků. Měřítkem efektivity jejich vynakládání musí být jeho uplatnitelnost v praxi.
Ve školství (a vzdělání obecně) nelze používat tržní principy, vzdělání není zbožím. Tržní
princip ve vzdělání vede k nedostatku vzdělání u dětí ze sociálně slabších rodin, k vytváření jejich dědičné chudoby a k potlačování nadání a předpokladu ke studiu u těchto
dětí. Dochází tak k postupně k nárůstu sociálních nákladů, k rozpadu společenské soudržnosti a v neposlední řadě i ke stagnaci národního hospodářství země. Vzdělání je tak
nástrojem individuální i celospolečenské prosperity a kromě toho i nástrojem
sebereprodukce společnosti z hlediska utváření její morálky a tvorby hodnot, působí na
její soudržnost, což má význam i pro její budoucí existenci. Vzdělání je systémem, který
kombinuje osobní a celospolečenské zájmy.
Školství – je institucionální formou vzdělání, jehož základním posláním je působit na
žáky/studenty tak, aby byli schopni učit se:
 jak se učit
 jak existovat sám se sebou
 jak koexistovat s druhými
 jak nacházet své místo ve světě a
 jak pracovat s informacemi (nabytými, vyhledanými atd., jak je třídit a vyhodnotit.
Prosazujeme toto jako jednotný základ vzdělání a jmenovitě školského systému.
Různorodost v zaměření a formách je možná teprve nad tímto základem, nikoliv namísto
něho.
Důležitá je v této souvislosti role učitele ve škole a jeho postavení ve společnosti.
Učitel ve škole má být tím, kdo bude žákům nejen předávat vědomosti a pomáhat jim,
aby se je osvojili, nýbrž je bude vychovávat i po stránce mravní a v jejich vztahu k rodné
zemi a národu. Z těchto hledisek zůstali mnozí učitelé v posledním období svým žákům
mnohé dlužni, což lze zčásti přičíst i nedodržování shora uvedených pravidel základního
poslání školství.
Je zapotřebí obnovit autoritu učitelů ve školách. K tomu přispěje jak dosažení jejich
potřebné kvalifikace, jejíž doplnění se v praxi stalo větším problémem, než se na první
pohled jevilo, tak i zvýšení pravomocí učitele ve vztahu k žákům a posílení jeho právní
pozice (vůči žákům i jejich rodičům). Je třeba sjednotit a zkvalitnit osnovy výuky.
Je zapotřebí obnovit a zvýšit postavení učitelů ve společnosti. K tomu přispějí jak
potřebné platové úpravy učitelům, tak i úroveň jejich vzdělání, skutečných znalostí a
schopnosti děti učit a vychovávat.
Je přitom třeba dbát i na počet škol, jejich dostupnost v některých regionech a jejich
zaměření, jakož i potřebného počtu žáků na jednoho učitele a počtu odučených hodin
učitele v týdnu. Stejně tak přihlížet i ke kvalitě práce jednotlivých učitelů, nikoliv jen
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plošně všem přidávat na platech. Je nutné zákonem zachovat 12-ti měsíční pracovní
dobu učitelů v roce.
Je třeba zastavit podnikání ve školství, jehož další rozvoj lze očekávat po platových
úpravách učitelům.
Není důvodu k finanční podpoře soukromých škol ze strany státu, jejich učební osnovy
je však třeba uvést do souladu s jednotnými učebními osnovami, které je třeba v plném
rozsahu obnovit. U soukromých škol lze však předpokládat i výuku učební látky nad
rámec jednotných učebních osnov (nikoliv však v rozporu s nimi).
Je třeba omezit nesmyslný počet různých vysokých škol humanitních oborů, jejichž
absolventi nenaleznou uplatnění na trhu práce, a podporovat naopak střední a vysoké
školy technického zaměření a některé další studijní obory (např. lékařství).
V případě finančně náročných studijních oborů, které dotuje stát (např. lékaři), je
třeba, aby studenti před zahájením svého studia stvrdili smluvně své finanční závazky
z tohoto titulu vůči státu s tím, že se zavazují po určitý počet let zůstat a pracovat
v českém zdravotnictví, v případě potřeby i podle umístěnek po dokončení svého studia.
Chceme takové školství, které:
1) respektuje zmiňovaný nezbytný základ
2) nepřenáší náklady na získání vzdělání účelově na rodiče a studenty (rozhodně ne v oblasti
všeobecného základního vzdělání a dosahování společensky účelné kvalifikace
3) nevede k nadbytečné selekci (na základě původu, majetku, postavení...). Rozhodující roli
musí hrát schopnosti, píle a vůle.
4) bude podporovat informovanost a vzdělanost populace, nikoliv ji záměrně lživě
manipulovat;
5) bude usilovat o vzdělání příslušných generací a o jejich znalost naší historie;
6) napomůže našemu vzdělanostnímu růstu a to i ve srovnání s okolním světem.
Kultura
Z naší kultury se vytratila skutečná kultura povznášející ducha, která je estetická a
harmonická. Byla nahrazena americkou pakulturou, násilím, drogami, sexem a
sprostotou. Totéž se stalo i v americké kultuře, pouze s určitým časovým předstihem.
Namísto kvalitní české a slovenské původní tvorby jsme naši mládež naučili na lacinou
americkou náhražku, která ovšem fakticky žádnou náhražkou není. Jsme prakticky po
celých 24 hodin obtěžováni reklamou, takže často ztrácíme dokonce přehled o filmu,
který v televizi sledujeme. Téměř veškerá zahraniční tvorba je namluvena původně
v angličtině, filmy jiných zemí se u nás buď vůbec nepromítají, nebo se snaží přizpůsobit
svým obsahem i formou těm vesměs bezduchým amerických filmům.
Mládež jsme před tím neochránili a nechali ji, aby si na tento kýč, nevkus a podřadnou
kvalitu zvykla, a to již počínaje malými dětmi a výběrem pohádek vysílaných pro ně v
televizi.
Jsme pro omezení vysílání americké tvorby u nás, pro pečlivější výběr toho, co u nás
bude promítáno. Jsme současně pro stanovení kvót na naši produkci a na produkci
dalších evropských zemí, jež bude vysílána v ČR.
Jsme pro dramatické omezení reklam s tím, že na veřejnoprávní ČT (na všech
kanálech) bude reklama zcela zakázána nebo bude zcela odstraněn koncesionářský
poplatek, a na ostatních TV kanálech bude vydán zákaz vysílat reklamy v průběhu
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vysílání pořadů (filmů, sportovních přenosů atd.). Vysílání reklamy se tak ztenčí jen na
dobu v průběhu přestávek mezi vysíláním pořadů.
Jsme zásadně proti hrubému a účelovému zkreslování našich dějin, a to v jaké-koliv
formě a pro jeho zkreslenou prezentaci v kultuře či ve veřejnoprávních sdělovacích
prostředcích.
7. Zemědělství
Naše zemědělství bylo až do r. 1989 na vysoké úrovni. Jak z hlediska svého objemu a
kvality produkce, tak i efektivnosti. Naše problémy v sektoru zemědělství začaly zcela
chybným způsobem jeho privatizace. Zemědělská družstva měla být přeměněna na
akciové společnosti, družstevníci se měli stát akcionáři, za své vklady majetku do
družstev měli dostat akcie. Pokud nechtěli dále setrvat v družstvu (či nově v zemědělské
akciové společnosti, mohli své akcie prodat. Tím by získali peníze, o které často přišli
realizací modelu privatizace nazvaného 3T. Zemědělské akciové společnosti mohly pak
nerušeně pokračovat ve své další činnosti. To však neodpovídalo záměrům privatizace
v země-dělství. Tou bylo zemědělství zdecimovat. Mohli jsme být totiž přijati do EU
teprve poté, co jsme si zemědělství sami zničili. Z jeho síly a kvality panovaly totiž v té
době v západní Evropě značné obavy.
Pak následovaly další plánované kroky:
 Likvidace či prodej hovězího dobytka, poté i omezení chovu vepřového a drůbeže.
 následná nemožnost ošetřovat zemědělskou půdu organickými hnojivy, zejména pak
chlévskou mrvou, který po likvidaci dobytka chyběla;
 vydání kvót na pěstování cukru a dalších zemědělských plodin ze strany EU, které
jsme museli respektovat ještě v rámci přístupových dohod, tedy ještě před vlastním
vstupem do EU, ačkoliv jsme do té doby patřili k velkým producentům a exportérům
cukru;
 poté došlo k další likvidaci našeho zemědělství masovou zástavbou zemědělské půdy.
(Jako příklad lze uvést např. ničení orné půdy většinou kolem velkých měst (např.
skleníků u Prahy), kde by mohla vzniknout zásobárna čerstvé zeleniny a ovoce, popř.
zdravý chov drobného zvířectva;
 pak přišly dotace. Na jedné straně za neosévání polí zemědělskými plodinami, jednak
na tzv. podporu zemědělské činnosti, přičemž západoevropští zemědělci pobírají
dotace výrazně vyšší než u nás;
 došlo k podpoře pěstování řepky k výrobě biopaliv, naopak skončilo pěstování jiných
technických plodin, zejména pak v souvislosti s likvidací našeho textilního průmyslu.
Situace dospěla tak daleko, že na polích nelze vůbec sestavit osevní postup. S cílem
zabránit vyčerpání půdy je totiž třeba pěstování plodin na poli střídat. Půda je vyčerpaná,
neabsorbuje v dostatečné míře dešťové srážky.
Jaká je situace dnes?
a/ Po polích jezdí dnes výrazně těžší mechanizace než dříve. Pole jsou pak jako mlat, do
půdy se přestává vsakovat voda, která po ní odteče pryč místo toho, aby se vsákla.
Začíná hrozit nedostatek vody. Mnoho polí, která se vrátila soukromníkům, jsou špatně
či nedostatečně obdělávána, pokud nebyla vzápětí prodána jako pozemky pro bytovou
výstavbu či pro budování průmyslových zón.
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b/ Dalším velkým problémem přetrvávajících zemědělců u nás je ztráta zpracovatelského
průmyslu, buď proto, že byl vesměs cíleně zničen (viz např. demolice cukrovarů) nebo
přešel do cizích rukou. Nastaly problémy s výkupem produkce zemědělské
prvovýroby, nastaly problémy s výkupními cenami.
c/ Bylo takto ztraceno mnoho pracovních míst, vylidňuje se postupně náš venkov,
zejména pak pohraniční oblasti. Zemědělská půda je skupována cizinci, hlavně pak
Němci, ti na ní pěstují např. kukuřici, kterou pak následně vozí domů, kde ji spalují
v bioplynových stanicích za účelem výroby „zelené energie“.
d/ Do r. 1989 byl náš stát soběstačný ve výrobě potravin na 120 %, přebytky své
produkce ještě vyvážel. V současnosti jsme soběstační zhruba jen z 60 %, přičemž
naše soběstačnost stále klesá. Dostáváme se tak cíleně do stále větší závislosti na
dovozu potravin ze zahraničí a tedy na jiných zemích, přičemž potraviny jsou a budou
strategickou surovinou. Kupujeme-li potraviny z dovozu, které jsme schopni
vyprodukovat doma, a to zcela efektivně, jde o ekonomický nesmysl či spíše o záměr
dále poškodit naši ekonomiku a podřídit ji jako závislou na zahraničí. A to je také
cílem.
Jsme proto pro zásadní nápravu v našem zemědělství. Ta je ovšem nemožná při dalším
setrvání v EU. Právě aplikace pravidel EU u nás způsobila v převážné míře popsanou
pohromu našemu zemědělství. Potřebnou nápravu nelze tedy zahájit při dalším setrvání
v EU. I to je jeden z důvodů, proč navrhujeme naše vystoupení z EU.
V rámci této nápravy proto navrhujeme:
1. zastavení prodeje zemědělské půdy u nás cizincům. Pokud jejími kupci budou
obchodní společnosti, musí být zřízené podle českého právního řádu a jemu být též
výlučně podřízeny a v ČR plně zdaňovány;
2, zastavení dalšího záboru a zástavby zemědělské půdy, a to v plném rozsahu;
3. výstavba nových průmyslových či skladových objektů bude přednostně směřována na
území tzv. brownfieldů či do již existujících průmyslových zón.
4. ochrana českého zemědělského a potravinářského trhu před dovozy dotovaných
výrobků ze zahraničí, a to uvalením cel na úrovni dotací těchto výrobků při současném
zrušení dotací v ČR, aby se tak srovnaly konkurenční podmínky našich a zahraničních
producentů;
5. návrat k českým potravinářským a hygienických normám platným do r. 1989, a to
v plném rozsahu. Zahraniční zemědělské výrobky musí být před svým dovozem k nám
nejprve testovány a podle výsledků testů mohou být teprve připuštěny k dovozu k nám.
U dodávek potravin rychle podléhajících zkáze budou prováděny zkoušky
nezávadnosti před propuštěním každé zásilky k dodávce do obchodní sítě;
6, podpora obnovení zemědělských družstev a to jak po stránce legislativní, tak i finanční
(např. záruky PGRLF, laciné a dostupné bankovní úvěry apod.), zejména pak
v příhraničních oblastech naší země;
7. poskytnutí státní podpory na obnovení českého zpracovatelského průmyslu a obchodní
sítě potravinářských výrobků českých producentů.
8. obnovení chovu a produkce hovězího a vepřového masa, jakož i drůbeže na úroveň
zajišťující naši soběstačnost;
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9. obnova pěstování cukrovky a dalších tradičních zemědělských plodin, skončení
podpory pěstování řepky a výroby biopaliv s jejím využitím;
10.zvýšená pozornost a podpora státu ošetřování zemědělské půdy, vytvoření
předpokladů pro zvýšenou retenci vody v krajině, obnovení péče o krajinu a
krajinotvorbu.
8. Životní prostředí
Největším bohatstvím každého státu je jeho půda a voda, ač si to často ti, kteří ho mají
dostatek, neuvědomují. Současné vzezření naší krajiny je výsledkem vzájemného
působení člověka a přírodních sil po dobu několika tisíc let. Krajina a její plocha jsou
neobnovitelným zdrojem, s nímž je třeba zacházet velmi obezřetně.
Když se však podíváme na situaci u nás, jsme nuceni konstatovat, že:
- přes 50 % půdy je ohroženo vodní erozí;
- přes 18 % půdy je ohroženo větrnou erozí;
- 49 % půd je utuženo;
- půdám chybí organická hmota a
- půdy se postupně okyselují.
- eroze odnese každoročně přes 21 mil. tun ornice v hodnotě přes 4.3 mld. Kč.
Zásadní podíl na tomto stavu má nevhodný způsob hospodaření některých zemědělských
podnikatelů.
Do půdy se nevrací chlévský hnůj ani sláma, která se odváží z polí do spaloven. Půda se
tak u nás dostala do velmi špatného stavu. Bez organické hmoty není schopna uchovat
vodu. Další problémy související s půdou i návrhy na provedení nápravy v tomto směru
jsou uvedeny již v předchozí kapitole týkající se zemědělství.
Problematika životního prostředí je však daleko širšího charakteru (ochrana vody,
odpady, ionizace vzduchu, průmyslové exhalace atd.).
V této souvislosti navrhujeme především zpracování dlouhodobé koncepce ochrany a
též i rozvoje životního prostředí v ČR. Tato koncepce musí zohledňovat:
a/ úsporné a hospodárné využívání všech přírodních zdrojů;
b/ soupis a plán postupné likvidace všech ekologických zátěží v ČR vč. jejich
harmonogramu
c/ snižování energetické náročnosti výroby, snižování spotřeby energií, omezování
škodlivých technologií;
d/ rozumné spravování půdního a lesního fondu;
e/ potlačení individuální osobní automobilové dopravy ve prospěch rozvoje hromadné
dopravy;
f/ přesun dálkové nákladní dopravy z dálnic a silnic zpět na železnici;
g/ stav a vývoj životního prostředí je třeba podrobit veřejné demokratické kontrole;
h/ zamezení v přeměně ČR ve velkou skládku západních zemí;
i/ ochranu českých spotřebitelů před dovozem nekvalitních potravin z dalších zemí EU
a nově i z USA a Kanady;
ANS se dále zasazuje o:
 vytvoření Národní ekologické banky jako samosprávné instituce, která bude financovat
ekologický výzkum, projekty a technologie, a to s podporou státu;
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zachování a další využití Národního programu životního prostředí podporujícího
projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v ČR, a to i po odchodu
z EU a při jeho dotování přímo ze zdrojů státního rozpočtu ČR. Doporučujeme přitom
zachovat i stávajících 7 prioritních oblastí (voda, ovzduší, odpady a staré zátěže, příroda
a krajina, životní prostředí ve městech a obcích, environmentální prevence, inovativní a
demonstrační projekty);
 nahrazení živelné tržní regulace progresivními ekologickými daněmi a o postih
znečišťovatelů ŽP odpovídajícími ekologickými náklady;
 zajištění kontrolního a námitkového práva pro ochránce ŽP, spotřebitelské organizace
a odbory;
 podporu činnosti zájmových organizací (rybářů, myslivců, zahrádkářů, včelařů) i
dalších hnutí.


Některé z těchto otázek jsou řešeny v kapitole zemědělství. Důležitým krokem jak v oblasti
rozvoje životního prostředí tak i zemědělství je obnovení moderní zemědělské velkovýroby
a její rozvoj. Důležitý je zejména v příhraničních, podhorských a horských oblastech a
nutnost jejich podpory ze státního rozpočtu. V této souvislosti ANS zdůrazňuje význam
obnovy zemědělských družstev v těchto regionech a jejich podpory ze strany příslušných
krajů.

F/ Mediální koncepce
Média se dnes postavila na roveň moci zákonodárné, výkonné a soudní, ba ji převyšují.
Šíření informací je totiž svoji podstatou řízením a moc je v praxi realizována právě
skrze řízení. Dnešní samozvaná média však nikdo nevolí a nenesou za svoje činy vůbec
žádnou odpovědnost.
Žijeme v době oslabování národních států a národně reprezentativní funkce veřejnoprávní
České televize je ze strany Rady ČT, vedení ČT a redaktorů ČT cíleně ničena, a to za
nečinného přihlížení státu, parlamentu a jeho členů zvolených do Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání.
Jak přiznal jeden z radních uvedené instituce:
„současná realita je taková, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě
doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z
daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu
tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako
kdyby byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova
smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z Evropské unie.“

Jde tedy o další z případů, kdy nám cizí poroučejí za naše peníze. Občané platí
koncesionářské poplatky a EU přikazuje, co a jak má ČR či ČRo za tyto peníze vysílat. A
jak přitom nastavit „ten správný úhel pohledu“.
Je bezpodmínečně nutné, aby Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková agentura
opět sloužily lidu České republiky a nikoliv cizím zájmům proti zájmům našim a ještě

www.aliancens.cz

aliancens@centrum.cz

k tomu za naše peníze. Jejich činnost je totiž placena z koncesionářských poplatků,
resp. ze státního rozpočtu, tedy z našich daní. Navrhované vystoupení ČR z EU toto
nápravu umožní.
V této souvislosti musí současně dojít k objektivizaci zpravodajství a k obnovení
kvalitní, etické a estetické (nikoliv destruktivní) domácí a pronárodní tvorby, a to již
počínaje pořady pro děti a mládež, vč. školních pořadů.
Je nezbytné obnovit řádnou kontrolu nakládání příslušných institucí s obdrženými
prostředky, zkontrolovat účelnost jejich vynakládání a přehodnotit jejich výši
potřebnou pro další bez závadové fungování těchto institucí a pro obnovení původní
(zejména pak) televizní tvorby na zásadně vyšší úrovni.
Je zřejmé, že se to neobejde bez zásadní personální obměny v uvedených institucích.
Odmítáme privatizaci těchto institucí, zejména pak ČT, místo toho usilujeme o
zjednání pořádku v nich a o nápravu jejich činnosti.
Prosazujeme zásadní redukci reklamy v televizi obecně, ve veřejnoprávní ČT pak
zvlášť s tím, že:
- reklama bude zcela vyloučena ze všech stanic ČT, pokud má nadále dostávat
koncesionářské poplatky, byť ve zredukované podobě;
- na ostatních televizních stanicích budou reklamy vysílány výlučně mezi jednotlivými
televizními pořady, nikoliv v jejich průběhu. Počet reklam bude silně omezen s tím,
že tyto televizní stanice si budou moci zřídit samostatný kanál pouze k účelu vysílání
reklam.
Je chybou parlamentu, když nezasáhne v případech, kdy je zřejmá nečinnost Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání přes četné protesty diváků či kdy tato rada dokonce
obhajuje neobhajitelnou činnost zejména ČT.
Je chybou občanů/voličů, když takové poslance volí opakovaně. Krom toho
navrhujeme, aby bylo vůči takovým poslancům, kteří se zpronevěřili svým voličům a
kteří zanedbávají své úkoly (ať již z lhostejnosti či záměrně) uplatňováno pravidlo
přímé demokracie a tedy jejich odvolatelnosti i v průběhu výkonu jejich poslanecké
funkce.
Pokud jde o tištěná média, není žádoucí, aby většina tištěných médií byla v soukromých
rukou a dokonce pak v rukou zahraničních vlastníků, která se pak stávají vesměs médii
protinárodními.
Budeme podporovat existenci médií státních, družstevních, soukromých a
veřejnoprávních, a to s požadavkem, aby každé médium bylo z hlediska formy svého
vlastnictví ve svém záhlaví zřetelně označeno pro snazší orientaci čtenářů.
Navrhujeme, aby bylo zákonem uloženo dodržování etického kodexu v médiích. Tento
kodex by především obsahoval zákaz vulgarit, propagování pornografie, dále pedofílie či
různých dalších úchylek, jakož i násilí v médiích jakéhokoliv druhu a vlastníka na území
ČR. (Totéž navrhujeme uplatňovat v předškolní a školní výchově naších dětí a mládeže).
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G/ Formulace našich národních zájmů a vytvoření podmínek k jejich
rozpracování
Je třeba popravdě konstatovat, že naše národní zájmy (ač ty má či měl by
mít každý stát) nejsou formulovány. Tedy neexistují. Snaha našich
stávajících představitelů o jejich záměnu za „odečítání ze rtů“ představitelům
EU, NATO či USA náhradou za naše neexistující národní zájmy rozhodně
není. I v EU existují další země, které své národní zájmy mají nejen
formulovány, nýbrž je i prosazují. A nejde jen o Německo či Francii, ale též
např. o Maďarsko či Polsko.
V případě formulace našich národních států jde tedy především o náš
ekonomický a politický vývoj a vztahy, o naše postavení na mezinárodní
scéně, o něž usilujeme, o zajištění naší skutečné bezpečnosti a prosperity.
To platí dvojnásobně v situaci, kdy jsme si již v praxi ověřili, že naše
předchozí kroky spočívající ve vstupu do EU a NATO přes veškeré přísliby
ze strany těchto institucí a přes naše očekávání ke kýženému výsledku
nevedly, právě naopak. Krom toho po nabrání co nejvíce evropských zemí do
svých řad se obě organizace až nápadně změnily k horšímu, kdy nerespektují
ani principy, na nichž byly založeny, stejně tak i Chartu OSN. Je tedy
zřejmý důvod k našemu vystoupení z obou institucí, jak navrhujeme.
V případě vystoupení z NATO proto nečekejme na naše zavlečení do války
s Ruskem. Byl by to náš zřejmě poslední omyl. Předejděme mu!
Za dané situace je tedy nutné formulovat znovu naše národní zájmy, a to již
bez spoléhání na druhé. Jak se ukazuje, takové spoléhání by bylo v praxi
neúčinné. K našim hlavním národním zájmům musí nepochybně patřit:
1. náš další mírový vývoj a soužití s našimi sousedy v míru a ve spolupráci na
vzájemně výhodné bázi;
2. obnova a udržení naší státní suverenity a tedy i udržení našeho státu
v poválečných hranicích vč. zachování naší měny;
3. navázání užší smluvní spolupráce s dalšími zeměmi na bázi V4+ či na
půdorysu bývalého Rakousko-Uherska apod. s cílem vytvořit tak základ
skutečně „Nové Evropy“;
4. posílit naši armádu a vybavit ji především k obraně naší země, příp. pak ke
spolupráci na obraně seskupení zemí vytvářené „Nové Evropy“;
5. obnovení naší hospodářské spolupráce se zeměmi tzv. třetího světa, kterou
jsme v minulosti neuváženě ztratili;
6. rozšíření této spolupráce i v nově se formující euroasijské oblasti, která
začíná ekonomicky dominovat světu.
7. naše postupné odtrhávání od globalistických institucí (ECB, MMF,
prosazování změn v OSN atd.)
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8. obnovení naší zemědělské a potravinové soběstačnosti;
8. převzetí přírodního a nerostného bohatství, jakož i podniků klíčového
průmyslu zpět do rukou našeho státu;
9. ochrana naší přírody (návrat ke klasickému obdělávání půdy, k pěstování
tradičních plodin, k obnovení schopnosti půdy zadržovat vodu, opatření
proti erozi půdy, zastavení záboru zemědělské půdy pro průmyslovou či
bytovou výstavbu, převedení nákladní dopravy zpět na železnici atd.);
10. vytvoření předpokladů pro náš úspěšný přechod na průmyslovou revoluci
4.0 (finanční podpora, vzdělávání, věda-výzkum);
11.vytvoření předpokladů k úspěšnému zvládnutí důsledků přechodu na
průmyslovou revoluci 4.0 souvisejících s náhradou značného množství
pracovníků roboty (náhradní pracovní místa – dosud nehonorovaná,
minimální garantovaný příjem apod. a tvorba finančních zdrojů k tomuto
účelu vč. včasné přípravy příslušné legislativy).
Této problematice je třeba věnovat mimořádnou pozornost, neboť
bude do značné míry rozhodující pro náš další ekonomický vývoj a pro
naše budoucí postavení na mezinárodní scéně. Uchopíme-li totiž celou
záležitost včas a správně, je to způsob, jak dohnat a dokonce předehnat
některé země západní Evropy. Pokud tak neučiníme, bude to příčinou
našeho dalšího, ještě většího ekonomického a sociálního zaostávání za
Evropou a postupně i světem. Bohužel dosud se u nás touto problematikou
prakticky nikdo nezabývá, ač by již dávno měl.
12.vytvoření dlouhodobé energetické koncepce, jakož i koncepce nakládání
s vodou a s dalším přírodním a nerostným bohatstvím. Zdroje se zmenšují
celosvětově a je zapotřebí s nimi začít hospodařit uvážlivě. V současnosti
jde o strategické položky.
Naše národní zájmy musí nutně vycházet i z představy, jakou roli ve světě
chceme (a reálně i můžeme) hrát.
Budeme přitom podporovat:
 postup, kterým bychom se stali jedním z pilířů Nové Evropy (na platformě
V4+ či na půdorysu původního Rakousko-Uherska), jakož i
 slovanskou vzájemnost a spolupráci.
Po dokončení formulace národních zájmů, jež by měly být podrobeny širší
odborné a zřejmě i obecné diskuzi, je třeba rozpracovat metody a termíny
vedoucí k jejich realizaci. K tomu bude zapotřebí zřídit úřad pro státní
plánování či podobnou instituci tak, jak ji mají např. v Německu či v Japonsku.
Výstupy z tohoto úřadu pak teprve budou představovat úkoly pro jednotlivé
rezorty a ministerstva.
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H/ Další informace
- ANS – Návrh základních tezí (viz odvolávka v záhlaví)
- ANS – Občanský manifest (viz odvolávka v záhlaví)
- Koncepce sociální bezpečnosti jako ideové východisko (viz odvolávka
v záhlaví)
I/ Shrnutí
Z uvedeného je zřejmé, že:
a/ jde o program s logicky seřazenými a vzájemně propojenými částmi a body, který dává i
odpověď na obligátní (a v mnoha jiných programech nezodpovězenou) otázku „kde na to
vezmeme“;
b/ bez vystoupení z EU a z NATO nelze tento program realizovat. Navrhované vystoupení
z obou struktur je tedy základním předpokladem pro možnost tento program vůbec
realizovat;
c/ jakékoliv kosmetické úpravy kýžené změny nepřinesou a přinést ani nemohou. Je nutná
systémová změna. Bez ní nelze udržet krok s vývojem ve světě, který jde velkým tempem
vpřed, zatímco Západ přešlapuje do značné míry na místě, USA především válčí a snaží se
touto cestou odbourat konkurenci namísto ekonomické soutěže, kterou prohrává, o čemž nás
mainstreamové propagandistické prostředky vůbec neinformují.
d/ půjde o zásadní změny prakticky ve všech oblastech našeho života. Realizace těchto změn
bude zčásti vynucena situací, v níž se naše země nalézá, zčásti pak i přicházející
průmyslovou revolucí 4.0 a jejími důsledky. Pokud k realizaci těchto změn včas
nepřistoupíme, naše problémy se znásobí. Pokud k jejich realizaci naopak co nejrychleji
přistoupíme, mohla by to být právě tato technická revoluce, která by nám pomohla dohnat
a v některých případech dokonce i předehnat země západní Evropy. Záleží na nás. Setrvalé
pohledy do zpětného zrcátka ze strany části naší politické scény neschopné přijít s inovacemi
nám v ni-čem nepomohou, budou stále více jen na obtíž. Vnucují nám je ti, kteří sami žádný
program nemají či program orientovaný na budoucnost mít ani nechtějí. Ti, kteří profitují ze
současného marasmu.
Bez systémové změny nemůže náš stát jít vpřed, bez ní nelze realizovat ani náš
program. Součástí takové systémové změny je i zásadní personální změna, a to prakticky
na všech úrovních vedení v tomto státu. Bez oddělení zahraničních vlivů není taková
personální změna možná, bez takové personální změny není možné realizovat ani navržený
program. Součástí takové změny bude i odpovídající změna naší Ústavy, jak dále uvedeno.
Odpovídající změna naší Ústavy
V souvislosti s vystoupením z EU získáme možnost vrátit se zpět k českým zákonům a
vyloučit z našeho zákonodárství různá nesmyslná omezení či zákazy, jakož i celou
legislativu EU, která nám byla do našich zákonů vnucena a která nebyla často známa před
naším vstupem do EU. Po vstupu do EU jsme již neměli možnost, jak se implementaci
záplavy stále nových a nových zákonů a omezení ze strany EU bránit.
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V prvé řadě by se tato změna promítla i do naší Ústavy s tím, že:
1. by v Ústavě již nebyly předřazeny cizí zákony zákonům naší republiky a byly by zrušeny
všechny implementované zákony z EU.
2. v případě přejímání mezinárodních smluv, kterými bude Česká republika vázána a stanou
se součástí jejího právního řadu vláda a především její premiér budou osobně odpovědni
za jejich obsah a dopady pro ČR a její občany, a to po stránce politické (odvolatelnost
v průběhu funkčního období), trestně právní i majetkové. Totéž platí pro poslance
Sněmovny parlamentu ČR při hlasování o ratifikaci takových smluv. Hlasování v těchto
případech bude povinné pro všechny poslance. Rozhodujícím faktory při posuzování
důsledků přijímání takových smluv budou zachování suverenity našeho státu,
ekonomická výhodnost, celková prospěšnost pro náš stát. Bude současně stanovena
povinnost soudů ze zákona tyto případy stíhat, a to se všemi důsledky pro případ
nedodržení či obcházení zákona. Při uzavírání mezinárodních smluv musí naši
představitelé dbát především našich zákonů a musí být odpovědni též za jejich
prosazovaná v ma-ximálně možné míře i navenek.
3. do Ústavy by se vrátil současně i pojem „český občan“ a doplnila jeho charakteristika,
jehož smyslem není poukázat na národnost příslušného občana, nýbrž na jeho
sounáležitost s naším státem, jeho zákony, kulturou, jazykem a způsobem života, k níž
by se imigranti museli přihlásit. Bez toho by nemohli trvale užívat pohostinství naší země,
dostávat dávky, podpory a jiné výhody placené fakticky z daní našich občanů. To by
návazně umožnilo zpřísnění podmínek pro imigraci do ČR, omezení možnosti pobírat u
nás dáv-ky či podpory, znemožnilo by to vytvářet u nás no-go zóny, prosazovat u nás cizí
záko-ny, žít podle nich jakož i právo imigrantů hlasovat u nás ve volbách. (to by měli
pouze čeští občané, přičemž by byly jasně stanoveny podmínky k tomu, aby imigranti
mohli české občanství získat – určitý počet roků zkušební lhůta, podmínka beztrestnost,
práce, placení daní, řádná docházka dětí do českých škol, neprosazování cizích
náboženství a cizích zákonů v ČR atd.). Je přitom zcela nemyslitelné, aby imigranti
dostávali podporu na úrovni důchodů našich občanů, kteří na ně celý život pracovali, či
dokonce ještě vyšší;
4. chceme do Ústavy zavést i konkrétní podmínky pro přímý výkon státní moci českými
občany (a tedy zakomponovat tam prvky přímé demokracie za účelem jejich praktického
využívání, a to s vymezením jejich aplikace v obou komorách Parlamentu ČR (pokud by
došlo k pouhé modifikaci Senátu) i na všech stupních státní správy);
5. Samostatnou otázkou k diskuzi je i další existence Senátu a jeho případná podoba.
Považujeme za možnou jednu z následujících 2 variant řešení, a to:
a/ Senát jako nadbytečný zrušit nebo
b/ Senát změnit na sněm jednotlivých krajů, či okresů a tomu přizpůsobit i počet jeho
členů. Tuto otázku navrhujeme podrobit široké diskuzi.
V souvislosti s úpravami ústavy by byly provedeny i úpravy volebního zákona, redukce
zákonodárných sborů a znemožněna současná praxe, kdy člen vlády je současně i členem
orgánu určeného ke kontrole činnosti vlády (tj. poslanecká sněmovny) a kdy de facto
„kontroluje sám sebe“. Je tak třeba zamezit případům, kdy vláda de facto diktuje
parlamentu či ho staví a s ním i lid (který má být podle Ústavy zdrojem veškeré státní
moci) stále častěji „před hotovou věc“, vesměs s odkazem na nějakou směrnici či zákon
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EU, ať je to ve skutečnosti pravda či nikoliv. Podobně by tomu bylo i na nižších stupních,
tj. v krajích, městech a v obcích.
Daně
Nepovažujeme za nutné v současné situaci zvyšovat sazby daní, příspěvků na zdravotní a
sociální pojištění pro naše občany. Považujeme však za nesmyslné jejich snižování.
Prosazujeme proto:
a/ redukci přebujelé státní správy, což bude umožněno v souvislosti s naším odchodem z EU
a z NATO;
b/ zásadní zlepšení hospodaření jednotlivých ministerstev a jejich rezortů a konkrétních
opatření k tomu vedoucích;
c/ zrušení daňových prázdnin a investičních pobídek zahraničním subjektům v plném
rozsahu, což podpoří navyšování příjmů do státní pokladny;
d/ urychlené vydání zákona o nostrifikaci, což zabrání daňovým únikům firem podnikajícím
v ČR do daňových rájů a navýší tak rovněž příjmy do státní pokladny;
e/ zvýšení přidané hodnoty u našich výrobků, jejich vlastní finální produkce a prodej, čímž
dojde ke zvýšení tržeb podniků u nás a současně umožní i zvýšení mezd a platů v podnikatelské sféře, jakož i ke zvýšení základů pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění
při zachování jejich sazeb v současné výši;
f/ zavedení sektorových daní pro společnosti v některých odvětvích (banky, vodárenské
podniky, supermarkety, výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů, zejména pak u
solární energie apod.);
g/ zásadní omezení odlivu kapitálu z ČR do zahraničí v souvislosti s naším odchodem z EU
a se zavedením opatření uvedených pod body c/ - f/;
h/ zvýšení infrastrukturních investic u nás, s koncentrací na investice s multiplikačním
efektem (dostavba dopravní sítě, výstavba bytů zejména pro mladé rodiny, dále pak
výstavba seniorského bydlení apod.).
i/ přechod na centralizované nákupy léků a nemocničního zařízení a vybavení u státem
řízených nemocnic, striktní oddělení peněz na mzdy od peněz na provoz a od peněz na
investice u jednotlivých státem řízených nemocnic atd., s průběžným sledováním jejich
čerpání v jednotlivých státních nemocnicích;
j/ podobná opatření zavést i v dalších rezortech, kde je to možné (např. školství) a na
ministerstvech obecně (např. centralizovaný nákup počítačů, kancelářského zařízení a
vybavení, autoparku apod.) s cílem tyto nákupy učinit hospodárnými a transparentními;
k/ zrychlení a zlevnění výstavby našich dálnic a silničních obchvatů, zajistit větší
transparentnost veřejných zakázek na jejich výstavbu, podobně postupovat i na nižších
stupních státní správy a tam udělovaných zakázek.
Jinými slovy, je bezpodmínečně nutné zastavit rozkrádání státních peněz z našich daní
a soustředit se na intenzifikaci hospodaření s těmito prostředky. Je třeba si uvědomit, že
takto vytvořené úspory budeme potřebovat na:
1. obnovení naší zdecimované armády a na její vybavení ke skutečné obraně naší vlasti a ne
k válečným dobrodružstvím pod cizím velením po celém světě pod rouškou boje proti
terorismu. Výzbroj a výstroj (pokud možno) přednostně nakupovat od našich tuzemských
výrobců, jejichž výrobní kapacity by měly být opět zestátněny;
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2. vytváření rezerv pro zmírnění dopadů průmyslové revoluce 4.0 po jejím příchodu do ČR
(placení nových neproduktivních zaměstnání, výplata minimálního zaručeného příjmu
apod.);
3. podporu modernizace našich podniků, technického vývoje a školství v souvislosti s příchodem průmyslové revoluce 4.0 vyznačující se robotizací výroby a služeb, jakož i
podpora vzniku nových průmyslových výrob či oborů (např. při zpracování lithia do
finálních výrobků apod.);
4. snižování zadlužení našeho státu, neboť jen úroky z něho každoročně vznikající, jež
musíme průběžně platit, činí řádově desítky miliard korun. Ty pak platíme každoročně
navíc.
Tato přechodná opatření bude nutné realizovat i na úkor národní spotřeby.

Závěr
Ve světě kolem nás probíhají již delší dobu zásadní změny, aniž jsme o nich našimi
mainstreamovými (propagandistickými) prostředky informováni. Na každé zemi a jejích
představitelích závisí, zda a jak se v těchto změnách zorientují, kam se v průběhu těchto
změn postaví. Západ se svojí hegemonií končí, prosazuje se naopak Východ. To je realita,
kterou je třeba si uvědomit a v jejím rámci si umět najít pro nás a naši zem příhodné místo. To
nemohou ale dělat naši dosavadní představitelé, kteří jsou často provázáni doma s různými
kmotry v oblasti ekonomické a v zahraničí pak s různými kmotry v oblasti politické. Dostali se
postupně sami do situace, že často sami ani nic jiného dělat nemohou. Proto dělají často kroky
v rozporu se zájmy této země a naprosté většiny jejích obyvatel. Proto nás uměle udržují ve
stavu určité politické hibernace, neboť vědí, že přerváním našich pout jako kolonie dojde
současně k přerušení jejich vazeb na zahraniční politické kmotry a tím skončí jejich beztrestnost
u nás doma. Bude tedy nutná i značná personální obměna na různých stupních řízení u nás.
Nepůjde nám ale pouze o to vymanit se z pozice kolonie, nýbrž začít spolupracovat a
obchodovat se všemi zeměmi, kde to bude pro nás výhodné. Vyžádá si to tedy i novou
(skutečnou) zahraniční a obchodní politiku. Ta bude muset nutně vycházet ale z prvotní
formulace našich národních zájmů. A bude nezbytně nutné, jejich návrh nejen zpracovat,
nýbrž ho i podrobit všeobecné diskuzi tak, aby občané tohoto státu se mohli po letech opět
identifikovat s politikou své vlády.
Nejde nám o žádný sen. Předkládáme konkrétní program co dělat a vyzýváme naše občany,
aby se k němu připojili a podpořili ho. Jde o program pro naše občany a pro naši zemi.
7.10.2017
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