1. Obrana a bezpečnost
Země, která nekontrolovaně otevírá své hranice a nemá povoleno provádět hraniční kontroly,
trestuhodně zanedbává svou svrchovanost a ohrožuje svou bezpečnost.
Hnutí Švýcarská demokracie bude prosazovat
● vyhlášení vojenské neutrality, vystoupení z NATO, ukončení zahraničních vojenských operací
● vytvoření armády domobraneckého typu s brannou povinností pro muže
● ochranu hranice „Schengenského prostoru“ a zabránění vstupu nelegálních přistěhovalců
● ochranu obětí oproti ochraně pachatelů trestné činnosti, bezpečnost obyvatelstva jako prioritu a zavést důsledná
opatření proti násilné trestné činnosti
● u mladistvých delikventů rychlé potrestání jejich trestné činnosti a zpřísnění rozsudků
● odmítání přijímání uprchlíků s neslučitelnou kulturou vůči té naší
● uzavírání smluv umožňujících deportovat v maximální míře cizince páchající v naší zemi zločiny nebo zneužívající
sociální systém
● otevřenou statistiku kriminality a vězňů s uvedením národnosti pachatelů a podílu cizinců na trestné činnosti
Co nám to přinese
✔bezpečnost, stabilitu, prosperitu
✔dospívající budou konfrontováni s menším počtem šikany
✔bude zabezpečena obrana naší vlasti
✔naši synové nebudou bojovat v cizích válečných konfliktech
✔zamezení masové imigraci pod záminkou pomoci uprchlíkům

2. Doprava a dopravní infrastruktura
Prioritou je dostavba dálniční sítě ČR a vybudování sítě vysokorychlostních železnic.
Hnutí Švýcarská demokracie bude prosazovat
● dostavbu dálnic, obzvláště úseku Mohelnice – Hradec Králové a spojení s Rakouskem
● transparentnost výstavby a nákladů infrastrukturních projektů
● odmítnutí zdanění CO2 včetně zdanění letenek a příplatků za vyšší míru produkce CO2
● hradit náklady na dopravní stavby a údržbu z mýtného. Slevy z mýtného jsou možné jen pro občany ČR.
● nepenalizovat různé druhy dopravy a motorů a zasazovat se o svobodný výběr dopravních prostředků
● odmítnutí vládních dotací nových typů automobilových motorů (elektrických, plynových, vodíkových, hybridních
atd.) a odmítá zákazy benzínových nebo naftových motorů
● okamžité zrušení záměru kanálu Dunaj Odra Labe a zrušení souvisejících územních rezerv
Co nám to přinese
✔pro řidiče větší bezpečnost, méně dopravních zácp
✔pro přepravce dostatečnou kapacitu silniční a železniční sítě včetně záruky, že k zákazníkovi dorazí produkty včas
✔pro turisty nádherné výlety a odstranění silničních kolon
✔pro mezinárodní společnosti spolehlivou dopravu

3. Společnost a kvalita života
Kvalita života společnosti se měří podle kvality života těch nejslabších.
Hnutí Švýcarská demokracie bude
● podporovat dostupnost vlastnického bydlení pro občany
● prosazovat osobní odpovědnost každého občana
● prosazovat definici rodiny jako svazku muže, ženy a dětí, a její svobodu bez státního vměšování do rodinného života
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● proti osvojování dětí stejnopohlavními páry
● proti kvótám a novým předpisům regulujícím politiku rovnosti mezi muži a ženami
● požadovat posílení svobody projevu
● prosazovat co nejméně vládních zásahů a předpisů
● prosazovat ochranu soukromého vlastnictví, soukromí a obranu před eskalací státního dozoru
● nezávislé a rozmanité mediální prostředí a odmítnutí šíření jednostranné vládní propagandy
Co nám to přinese
✔vysoká míra osobní svobody, štěstí, spokojenosti a nezávislosti občanů ČR
✔pro rodiny svobodný život a ochranu před státním výchovným vlivem
✔pro děti ve své rodině lásku a bezpečí
✔rovnost mezi muži a ženami
✔vlastníkům nemovitých věcí majetkové zabezpečení
✔pro občana a také mediálního zaměstnance co nejméně státního vměšování a ovlivňování

4. Sociální politika a zaměstnanost
Smyslem pospolitosti občanů ČR a jejich státu je zaměstnanost, vzájemná spolupráce a pomoc těm,
co to skutečně potřebují a jsou ne vlastní vinou v nesnázích.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● podporu našich podnikatelů a zaměstnavatelů
● snížení administrativní zátěže a daní
● stabilizaci systému sociálního zabezpečení a důchodového systému ve spojení se zavedením vyrovnaného státního
rozpočtu
● postavit se proti nesprávné azylové a imigrační politice EU, omezit prostředky na zahraniční pomoc
● přehodnotit systém sociální péče
– preferovat rodinnou a komunitní péči před centralizací a novými sociálními pracovníky
– posilovat osobní zodpovědnost; sociální pomoc je pouze dočasná překlenovací pomoc
– zrušení špatných sociálních zákonů
Co nám to přinese
✔jistotu dlouhodobého zaměstnání
✔zabezpečení důchodů pro důchodce
✔pro mladé lidi naději na zajištěné sociální zabezpečení
✔příjemcům sociální pomoci respekt a důstojnost, jelikož nebudou vnímáni jako podvodníci zneužívající dávky
✔příležitost pro politiky jednat spravedlivě
✔žádné další daně a poplatky pro občany a podnikatele na sociální systém

5. Školství, sport, věda a mládež
Školství je především lokální záležitostí. Podpora sportu pro mládež a rekreačního sportu pro
zdraví. Omezení podpory sportu vrcholového.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● vysoce kvalitní, efektivní a na vysoký výkon orientované vzdělávání
● zrušit fenomén „věčných studentů“ a neúspěšné vzdělávací experimenty (inkluze)
● školství a sport bez násilí a drog a preventivní opatření proti drogové závislosti a studentskému násilí
● politicky vyváženou výuku a komunikaci včetně respektu a výuky našich kulturních hodnot a tradic
● posílení učňovského školství
● úpravu vysokoškolských studií dle potřebnosti
● podporu školního sportu a fyzické aktivity pro radost ze života, výkonnosti a dobré kondice
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● podporu sportu, táborů a volnočasových sportovních aktivit jako zdravotní prevenci a sociální integraci
● využití stávající veřejné infrastruktury (hřiště, haly atd.)
Co nám to přinese
✔kvalitní učňovské školství a uplatnění na trhu práce
✔kvalitní příprava dětí a mládeže ve školách na budoucí pracovní povolání
✔kvalitní předávání znalostí učiteli
✔pro rekreační sportovce cvičení za použití potřebné infrastruktury
✔cvičení dětí ve školách nebo sportovních klubech

6. Průmysl a obchod
Průmysl a obchod je motorem prosperity a blahobytu občanů ČR. Státní regulace průmyslu
a obchodu musí být minimální a měly by podporovat zdravou konkurenci.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● upřednostňovat národní zájem a budovat nezávislost státu ve strategických oblastech
● rozvoj ČR jako prestižního místa pro výzkum a inovace
● transformaci současného subdodavatelského systému hospodářství na práci s vysokou přidanou hodnotou s
vlastními koncovými výrobky prodejnými do celého světa a vyráběnými v sériové výrobě
● zařazení ČR mezi země tisíců domácích podnikatelů s potřebou kvalifikované pracovní síly, nabídkou
kvalifikovaných pracovních míst a vysokou průměrnou mzdou
● optimální podmínky pro malé, střední a velké podniky
● flexibilní a moderní pracovní trh v ČR, zpružnění pracovní doby a posílení nezávislosti účastníků pracovního trhu
● větší svobodu a méně zákonů, pravidel a předpisů pro zabezpečení stávajících a vytvoření nových pracovních míst
● zrušení agenturního zaměstnávání
● ochranu duševního vlastnictví
Co nám to přinese
✔nezávislost, konkurenceschopnost, možnost volby, svobodu, prosperitu
✔jistotu bezpečného zaměstnání pro občany
✔více peněz na inovace
✔méně byrokracie a papírování
✔lepší tržní postavení a více zákazníků

7. Kultura
Kultura by měla být rozvíjena, kultivována a financována především na lokální úrovni.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● zrušení ministerstva kultury a převedení jeho kompetencí na kraje
● reformu financování kultury a zrušit finance pro instituce s kulturními programy degradujícími naši kulturu (viz
dehonestace Ježíše a české vlajky v Brně)
● upřednostnit místní tradiční kulturu před mezinárodními a pro občany těžce dosažitelnými, prestižními kulturními
projekty
● rozvoj a kultivaci kultury nejen v každé rodině, ale i ve školách, institucích, veřejně, sdílením názorů, postojů, a
přirozenou, legitimní tvorbou pravidel lidské pospolitosti
● tvořit kulturu národa na základě mravních a morálních pravidel, které budou platné i pro divadlo, literaturu, hudbu,
výtvarná umění, praktická a umělecká řemesla, filosofii atp.
● systém trvaleji snesitelného soužití občanů, právní řád, uspořádání státu pro blaho občanů ČR, který bude součástí
kultury
● rozhodování o podpoře kultury přímo občany
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Co nám to přinese

✔snížení neefektivního centrálního přerozdělování
✔rozhodování o záležitostech kultury blíže k občanům
✔rozmanitý, nikoliv prostoduchý, kulturní program
✔v kultuře větší svobodu a ochranu před vládním vměšováním a monopolem
✔stejné podmínky na trhu kulturních zakázek

8. Stav demokracie v ČR
Zastupitelská demokracie v ČR se neosvědčila a je zneužívána. Je třeba zavést přímou demokracii.
Stát má být v rukou občanů, nikoli občané v rukou politiků.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● nahradit současný demokratický deficit přímou demokracií realizovanou prostřednictvím referend
● přidělit státu jen ty záležitosti, které „jdou“ napříč státem nebo vyžadují jednotnou regulaci (dálnice, železnice,
energetické sítě, imigrace, kontrola léčiv) a ostatní převést na lokální úroveň
● hlubokou decentralizaci státu jako prevenci proti neefektivnímu centrálnímu plánování a centrální korupci
● zavést princip subsidiarity, aby nic, co může být politicky vykonáno na nižší úrovni nebylo přenášeno na vyšší
úroveň
● možnost odvolání politiků z funkce
● povinnost předkládat lidu ke schválení důležité mezinárodní smlouvy
● v případě neobjektivního informování občanů možnost zrušení platnosti referenda soudem
● předložení ústavy ke schválení lidu v referendu a možnost lidu žádat její celkovou revizi
Co nám to přinese
✔demokratické rozhodování je blíže lidem a mohou jej více ovlivňovat
✔občané mohou navrhovat změny nebo nařídit celkovou revizi ústavy
✔v případě potřeby může lid zrušit přijatý zákon nebo nařízení vlády
✔sounáležitost občanů s Českou republikou

9. Zdravotnictví
Lékař je sice dobrý pomocník, ale prevence pomůže zdraví ještě lépe. Navrhujeme podpořit
prevenci, zdravý životní styl a odpovědnost za péči o své zdraví.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● zprůhlednit financování systému veřejného zdravotního pojištění a zastavit rostoucí náklady na zdravotní péči
● účinný dohled na bezpečnost léků a zdravotnických prostředků
● podporu výzkumu a vzdělávání zdravotníků v dostatečném počtu pro zabezpečení všech služeb zdravotní péče
● narovnání plateb na stejné výkony pro různá zdravotnická zařízení
● transparentnost procesů, odbornost a objektivitu při sjednávání smluv i dodatků mezi zdravotními pojišťovnami
a poskytovateli zdravotnických služeb a jejich zveřejnění
● zvýšení odborné způsobilosti revizních oddělení zdravotních pojišťoven v nových oborech, jako je molekulární
medicína a nové technologické obory
● připojištění / finanční spoluúčast na léčebných procesech a nadstandardní diagnostice
● motivaci občanů v péči o své zdraví a poskytnutí finančního zvýhodnění při převzetí zodpovědnosti
● propagaci zdravého životního stylu
● výuku první pomoci na všech úrovních vzdělávání
Co nám to přinese
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✔zajištění transparentnosti výdajů ve zdravotnictví a jejich zefektivnění
✔možnost nestandardní zdravotní péče i ve státních zařízeních
✔převzetí odpovědnosti občanů za své zdraví
✔zlepšení zdravotního stavu občanů

10. Zemědělství a životní prostředí
Zemědělství by mělo zajišťovat potravinovou nezávislost země, decentralizované osídlení území,
mělo by být udržitelné a co nejvíce ekologické.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● budování potravinové soběstačnosti státu
● uspořádání vztahů s EU prostřednictvím bilaterálních smluv, protože členství v EU je neslučitelné s potravinovou
soběstačností
● ochranu zemědělské půdy, k zástavbě využívat tzv. brownfieldy
● zrušit výstavbu koridoru pro vysokorychlostní trať Praha–Brno, kdy se zvolila varianta s nejúrodnější půdou
● soběstačnost v produkci základních potravin
● zákonem zamezit nekalým obchodním praktikám obchodních řetězců
● energetickou bezpečnost a nezávislost země z různých zdrojů energie
● podporovat domácí zemědělce při výběrových řízeních, pěstitele, chovatele, včelaře, ovocnáře, rybáře, lesní
hospodáře a spolupracovat s nimi na ochraně přírody
● zrušení přidávání biosložky do pohonných hmot
● podporu místních podniků na zpracování dřeva v ČR, větší využití dřeva jako stavebního materiálu a omezení
vývozu surového dřeva
● výstavbu retenčních a vodních nádrží, zadržování vody v krajině
● obnovu přirozeného vodního režimu v krajině a zadržet vodu v krajině
Co nám to přinese
✔zdravé místní potraviny pro všechny
✔perspektivu prosperity a podnikatelskou svobodu pro zemědělce
✔pro občana méně regulací a nižší náklady
✔krásnou přírodu pro turisty i naše potomky

11. Spravedlnost a stav justice
Chceme přímou volbu soudců a státních zástupců a obnovit ztracenou důvěru občanů v ČR v právní
systém, logiku, předvídatelnost, rovnost práva a spravedlnost.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
●přímou volbu soudců a státních zástupců krajskými zastupiteli nebo občany na období čtyř až šesti let
●zodpovědnost soudců a státních zástupců za výsledky své práce ve volbách
●revizi a rušení zbytečných zákonů, předpisů, zjednodušení právního systému, a nastavení jasného systému
v soudnictví
●transformovat množství soudců, náklady justice a její účelnost tak, aby lépe prospívala hospodaření státu a dělbě
mocí v českém státě
●skutečný výkon spravedlnosti místo otrockého uplatňování zákonů
●důsledně používat odpovídající nástroje kontroly nestrannosti výkonu soudní moci
●reálnou dostupnost právních předpisů a právního zastoupení zejména pro fyzické osoby v českém státě a také pro
osoby nemajetné a sociálně slabé
●zkrátit dobu soudních procesů
●zaměřit se na předvídatelnost rozsudků a vyřešit rozporuplnost rozsudků v podobných případech
Co nám to přinese
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✔důvěryhodnost justice
✔přímou účast občanů na volbu a odvolatelnost soudců
✔srozumitelnost právních předpisů pro všechny
✔zefektivnění a zlevnění systému soudnictví
✔návrat justice k jejímu účelu – dosažení spravedlnosti

12. Místní rozvoj a dotace z EU
Místní rozvoj by měl být záležitostí obcí a krajů, nikoliv státu. Toto ministerstvo navrhujeme zrušit
a finance ponechat krajům a obcím.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● decentralizaci státu a posílení místních samospráv
● přímou volbu starostů, zvýšení jejich pravomocí a zodpovědnosti a možnost referenda na jejich odvolání
● spravedlivé dělení daňových výnosů mezi venkovem a městy
● převést oblast nezaměstnanosti a podpory zaměstnanosti pod správu obcí
● zharmonizovat výdaje na rozvoj majetku obcí a finance na údržbu a opravy
● zrušit státem řízené regulace tvořené byrokratickým procesem úředníků
● převod majetku státních lesů ČR krajům
● zjednodušení stavebních řízení
● zrušení Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, který je duplicitou místní samosprávy
● zapojení obcí při zakládání podnikatelských subjektů, např. technických služeb, ubytovacích, sociálních
● spolupráci veřejného a soukromého sektoru
Co nám to přinese
✔omezení korupce
✔v obcích, kde se bude podporovat rozvoj, bude i finanční zázemí
✔odstranění diskriminací obcí a nastolení rozhodování místními občany
✔posílení příjmů obcí a podnikatelských příležitostí přímo v regionu

13. Zahraniční politika
Prosazujeme nezávislost, neutralitu a udržování obchodních vztahů se všemi zeměmi s důrazem na
ochranu lidských práv, přírodních zdrojů, demokracie a míru.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● politickou neutralitu státu v mezinárodních záležitostech
● české zájmy prioritou, princip nevměšování, nadřazenost České ústavy mezinárodním smlouvám
● budování soběstačnosti a nezávislosti státu ve strategických oblastech
● vystoupení z EU, zajištění volného obchodu prostřednictvím bilaterálních smluv, členství v Evropském sdružení
volného obchodu (EFTA)
● ústavou garantovanou přednost na trhu práce pro občany ČR
● zavedení ročních množstevních limitů a kvót pro cizince vykonávající výdělečnou činnost v souladu s celkovými
hospodářskými zájmy země
● absolutní suverenitu státu nad kontrolou imigrace
● uzavření smluv na deportaci cizinců páchajících trestnou činnost nebo zneužívajících sociální systém
● odmítnutí mezinárodních dohod omezujících hospodářské zájmy země na základě klimatických ideologií
Co nám to přinese
✔nezávislost a neutralitu
✔volný obchod a pohyb pracovních sil dle hospodářských potřeb země
✔ochranu před masovou imigrací
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✔jistotu, že nebudeme muset platit za špatné hospodaření jiných zemí

14. Státní finance
Je potřeba stabilizovat státní finance zavedením povinnosti státu hospodařit s vyrovnaným
rozpočtem.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● ústavní povinnost státu udržovat vyrovnaný rozpočet
● snižování státního dluhu
● v rámci budování nezávislosti státu zachování české koruny
● ústavní právo na používání hotovosti
● ústavní stropy zdanění občanů
● využití 3,5 bilionů devizových rezerv ČNB ke splacení státního dluhu a zavedení částečného zlatého standardu
● budování zlatých rezerv na úkor měnových rezerv
● zrušení financování politických stran a politických neziskovek ze státního rozpočtu
● minimální inflaci, nízké daně, zrušení EET
● mezinárodně konkurenceschopné zdanění právnických osob
● referendum na kontrolu státních výdajů
● snižování výdajů na státní administrativu
● jednoduchý, přehledný daňový systém bez zamoření výjimkami
● pro firmy se skrytou vlastnickou strukturou nebo registrované v daňových rájích, aby se nesměly účastnit veřejných
zakázek
Co nám to přinese
✔stabilní měnu
✔zlaté rezervy, které neztrácejí hodnotu
✔konec zadlužování budoucích generací
✔hospodářskou stabilitu

15. Covid-19
Koronavirová krize ukázala zásadní poučení, že je nezbytné omezení veřejné zastupitelské moci,
která v tomto případě opakovaně vyhlašovala protiprávní opatření.
Hnutí Švýcarská demokracie požaduje
● sestavení vyvážených odborných komisí a zpracování objektivních odborných informací
● zjistit dopady očkování na plodnost, změnu genetické informace, rozvoj onkologických onemocnění,
autoimunitních onemocnění atp.
● odmítnutí plošného očkování populace experimentálními látkami, a to zejména u dětí a jedinců v reprodukčním
věku
● uvolnění všech restriktivních opatření dle UK a Skandinávie a normální vystavení běžné populace kontaktům
běžného života
● zastavení programu testování dětí ve školách, zastavení diskriminace netestovaných dětí a normální návrat dětí do
škol
● zrušení testování zdravých lidí (WHO k 1.1.2022 nedoporučuje testování současnými testy)
● testování očkovaných, jestli jsou nosiči onemocnění a zejména mutujících variant
● zhodnocení zdravotního stavu všech očkovaných před a po očkování
● podporu zvyšování imunity a účinnou léčbu
Co nám to přinese
✔zdravý vstup našich dětí do škol a jejich zdravý vývoj
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✔zhodnocení vlivu očkovacích látek na Covid-19 u populace a reálných nežádoucích účinků, kterých se běžně hlásí
okolo 1 %
✔postup dle zásad medicíny založené na důkazech
✔předběžná opatrnost před experimentální vakcínami
✔zdravý způsob života
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