
Programové prohlášení SNS

SNS  budujeme  na  demokra�ckých  principech  a  jsme  připraveni  navázat
spolupráci s jakoukoliv stranou podobného smýšlení.

1. Budeme bránit tradiční hodnoty
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2. Naše priority

Budeme usilovat o:

2. 1 neprorůstání poli�ckého islámu do naší společnos�
Islám, tak jak jej známe z působení takřka po celém světě, můžeme pro lepší pochopení rozdělit na
část náboženskou a část poli!ckou. Obě čás! jsou spolu velmi těsně provázány a věřícími vnímány
společně.  Poli!cká  část  islámu  se  snaží  o  ovládnu&  ins!tucí,  školské  výuky,  jus!ce,  médií,

Budeme prosazovat důkladnou změnu ve školství. Je nezbytné upus!t od nesmyslných inkluzních
projektů,  které  nepřináší  žádné  pozi!vní  výsledky  a  jsou  pouze  sociální  a  výchovnou  zátěží.
Odstraňme  prosazovanou  snahu  o  produkci  maximálního  počtu  vysokoškolských  absolventů  za
cenu jejich nepoužitelnos! v praxi. Zejména nepřiměřeně vysoký počet vysokoškolských studentů
v oblastech  humanitních  a  sociálních  věd  zatěžuje  školský  systém  a  v praxi  přináší  absolventy
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končící v neziskových organizacích závislých na grantech a příspěvcích. Naopak tyto prostředky je
potřebné  vynaložit  v technických  a  zdravotnických  oborech,  které  jsou  stále  více  žádané.
Středoškolskou výuku je  nutné směřovat k vyšším odbornostem. Absolvování  úplného středního
vzdělání, díky zvýšeným požadavkům na studium, musí garantovat absolventa v jeho společenskou
využitelnost.
Výsledné změny ve školství musí vést k snazšímu uplatnění absolventů v praxi a uspokojení potřeb
společnos!.

2. 5 obnovení mezigenerační soudržnos�, každý má právo na důstojné stáří

dohoda) a nemůžeme tedy na ně spoléhat. Dle současného poli!ckého dění v Evropě je potřeba se
již  začít  chovat jako suverénní  stát,  který bude mít  zajištěnou nejen ochranu hranic,  ale i  plně
bojeschopnou armádu, včetně nutných ak!vních záloh. A proto my SNS prosazujeme branný výcvik:
– pro muže povinný nejméně na 1 rok po dosažení 18 let  – pro ženy dobrovolný nejméně na 1 rok
po dosažení 18 let Ak!vní zálohy ukončeny pro muže při dosažení 60 let a pro ženy při dosažení 50
let.
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2. 8 obnovení soběstačnos� ČR, především potravinové; podporu malých a středních podnikatelů
a firem spravedlivou dotační poli�kou
Kapitola soběstačného zemědělství je provázaná s dotační poli!kou a udržitelnos! malých obcí.
Vzhledem  k Evropské  poli!ce  jsou  dotace  do  zemědělství  nezbytné.  Prosazujme  však  takovou
dotační  poli!ku,  která  podpoří  drobné  zemědělce  nikoliv  velké  koncerny.  Dotace  musí  mířit
konkrétním  podnikatelům,  nikoliv  do  neprůhledných  akciových  společnos&.  Podnikání  se
zemědělskou půdou je potřeba nastavit tak, aby byla zachována a podporována kvalita půdního
fondu.  Podpořme  drobné  producenty,  kteří  jsou  schopni  zpracovávat  svoji  produkci  ve  finální
výrobky.
Drobné  a  malé  podnikatele  a  střední  firmy  je  potřeba  mo!vovat  k jejich  růstu.  Zejména

2. 12 Občané zde nejsou pro stát, ale stát pro občany
Byrokra!cké fungování státní správy vnímá asi každý z nás. Lidé, kteří chtějí něco změnit, vyřídit,
registrovat,  odhlásit  a  hlavně  svobodně  podnikat,  narážejí  dnes  a  denně  na  neprostupnou  a
zbytnělou bariéru legisla!vně za&žených úředníků. Chceme co nejjednodušší státní správu, která
bude fungovat a v které si budou úředníci uvědomovat, že svojí prací vykonávají svým občanům
službu.  Usilujeme o odstranění zbytečné byrokracie, snížení počtu úředníků a zavedení takových
procesů, jež jednotlivé čás! státní správy zjednoduší a urychlí.
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2. 13 Zjednodušení a zpřehlednění zákonů a legisla�vy
Před vstupem do Evropské unie jsme byli přesvědčováni, že přijímáním společných zákonů postupně
vymizí  nově  nastoupený  trend  nepřehlednos!  a  složitos!  našeho  právního  prostředí.  Znělo
ujišťování,  že vymizí mafiánské prak!ky, které byly na hraně zákona anebo jej různě obcházely.
Opak je pravdou a naše právní prostředí patří k těm nejsložitějším na světě. Stále jsou přijímány
stovky nařízení a právních norem jak našich tak především z dílny EU a situace se stále zhoršuje.
Zastavme tento nepřehledný trend, chtějme méně, ale srozumitelnějších zákonů.

našeho státu,  nikoliv  soukromých zahraničních společnos&,  jež  mohou sbíraná a ukládaná data
zneužívat  ve  svůj  prospěch anebo je  nabízet  dále ke sledování.  Ač si  uvědomujeme,  že státem
realizovaná  a  provozovaná  služba  bude  jistě  nákladnější,  berme  tuto  cenu  jako  daň  za  naši
bezpečnost.   Nenechme  si  prodat  další  součást  našeho  státu,  jednu  z nejcennějších  s pouhým
tvrzením, že stát bude pouze dohlížet.
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3. Zastavíme další rozkrádání státu

3. 1 odstavení poli�ckých neziskových organizací od státních dotací
V České republice jsou desítky poli!cky orientovaných neziskových organizací, které jsou dotovány
z našich daní. Tyto tzv. „neziskovky“ nic nevytváří a společnos! nic nepřináší. Pokud jsou o svém
programu přesvědčeni  a  věří  v něj,  mohou jej  provozovat  ve  své  vlastní  režii.  Tyto  prostředky
navrhujeme přenést do sociální oblas! např. opuštěným dětem, seniorům apod.

3. 2 prosadíme revizi dotační poli�ky státu a sociálních dávek
Podporujeme revizi současného sociálního systému, který zvýhodňuje skupiny nepracujících občanů
na úkor ostatních. Kdo může pracovat, ale nechce, nemůže mít nárok na sociální dávky.

3.  6 Nesouhlasíme se současným zněním pro�kuřáckého zákona,  jelikož je nedemokra�cký a
nesvobodný.
My SNS budeme prosazovat změnu pro!kuřáckého zákona a to zásadním způsobem. Bude 
povinnos& každého provozovatele restaurace mít na dveřích jasné označení, zda restaurace je 
kuřácká, či ne a jakého typu.
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Navrhujeme tyto typy:
a) restaurace nekuřácká, bez oddělených prostor na kouření
b) restaurace nekuřácká, s odděleným kuřáckým prostorem pro kuřáky, který nebude zasahovat a 
omezovat nekuřáky
c) restaurace kuřácká, s odděleným prostorem pro nekuřáky
d) restaurace kuřácká, bez oddělených prostor pro nekuřáky s uvedením doby zákazu kouření (čas 
snídaně, obědu, večeře)
e) restaurace kuřácká, bez oddělených prostor
Vlastní rozhodnu& jakého typu restaurace bude provozováno, bude výhradně záležet na 
provozovateli! Tím je mu zaručeno svobodné rozhodnu&! Jasné označení na dveřích jakého typu 
restaurace je, zaručuje hostům, že se mohou svobodně rozhodnout, jaký podnik budou 
navštěvovat.
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