Země krásná, srdci tak blízká,
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Všude v světě se mi stýská,
tebe vždy budu milovat a ctít.
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Preambule
Politická strana Moravané (založena 1994) je stranou demokratického a tolerantního
zemského patriotismu, má ambici hájit zájmy všech obyvatel Moravy bez rozdílu
národnosti či sociálního postavení. Hlásíme se k programu moravské zemské samosprávy,
pozitivnímu moravskému zemskému vlastenectví i k ochraně práv občanů moravské
národnosti. Zároveň jsme přesvědčeni, že naše cíle jsou výhodné pro všechny obyvatele
České republiky i Evropy. Strana Moravané navazuje na aktivity Hnutí za samosprávnou
demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko a dalších promoravských subjektů.
Je členem Evropské svobodné aliance (sdružující zástupce historických zemí a nestátních
národů z celé Evropy) a Moravského kulatého stolu (sdružujícího promoravské organizace
v ČR).
Odvolává se na rozsáhlou míru autonomie, kterou mělo Moravské markrabství v letech
1182-1918, a na prvorepublikovou Moravskoslezskou zemi, která byla protiprávně zrušena
komunistickým totalitním režimem od 1. 1. 1949.
Politické sliby (např. platné usnesení parlamentu US01/1990 Sb.) o nápravě tohoto stavu po
roce 1989 nebyly dodrženy, naopak krajské zřízení ČR téměř kopíruje komunistické kraje
z roku 1949 bez respektu k odvěkým zemským hranicím, a zločinně tak rozbíjí Moravu jako
přirozený územní celek. Moravané jsou v rámci ČR diskriminováni a nemají status ani
národnostní většiny, ani menšiny – v důsledku toho jsou občany druhé kategorie. Extrémně
centralizovaný stát ČR nezohledňuje potřeby Moravanů, krajská zastupitelstva na Moravě
nemají potřebné kompetence ani ﬁnanční prostředky k rozvoji moravského území
a moravská města a obce nemají k dispozici ani tolik ﬁnančních prostředků, aby zajišťovaly
základní potřeby svých obyvatel. V médiích i ve školách se čím dál tím častěji označuje území
Moravy a Slezska mylně jako Čechy a jeho obyvatelé pouze jako Češi, vše na Moravě se často
označuje jako české, nikoliv moravské. Tento stav, který je útokem na moravskou identitu
části občanů ČR a je pro obyvatele, ještě v minulém století svébytné a autonomní země
Moravy, neudržitelný – obyvatelé i instituce Moravy se staly oběťmi netolerantního českého
nacionalismu.
S odkazem na moravskou historii usilujeme o zemské zřízení České republiky, jako
společného domova všech obyvatel žijících na jejím území, a to s respektem a ohledem na
zachování a rozvoj všech jejich speciﬁckých historických, kulturních, národopisných a geograﬁckých částí a tradic. Inspirací k nápravě jsou nám fungující modely spolkových států,
např. německý, rakouský či švýcarský.
Politická strana Moravané rovněž prosazuje změnu názvu státu na Českomoravská
republika a změnu státních symbolů tak, aby byly zrovnoprávněny moravské zemské
symboly. Navrhujeme zrušení malého státního znaku a doplnění státní hymny o moravskou
část.
Požadujeme zrušení názvu Czechia jako geograﬁckého pojmenování našeho státu
v anglickém jazyce.
Motivací pro intenzivní prosazování politického programu strany Moravané jsou mj.
úspěchy, kterých v posledních letech dosáhly politické reprezentace Skotů, Velšanů,
Katalánců, Vlámů a dalších evropských regionálních politických reprezentací při
prosazování procesu decentralizace rozhodovacích pravomocí a ﬁnančních zdrojů na úroveň
svých zemských parlamentů.
Svůj program prosazuje strana Moravané vždy věcnou argumentací a demokratickým
způsobem prostřednictvím svých volených zástupců, při respektování pravidel slušnosti
a zákonnosti.

4

Programové cíle
Politická strana Moravané usiluje o obnovení zákonodárného sněmu a vlády s působností
v hranicích Moravskoslezské země protiprávně zrušené komunistickým režimem od roku
1949.
Prosazujeme:
·

obnovení moravské samosprávy pomocí obnovení zákonodárného Moravského zemského sněmu jako nejvyššího zastupitelského orgánu samosprávné Moravy

·

přeměnu současné unitární centralizované České republiky v moderní spolkový stát, a to
z důvodu přirozené funkčnosti a ekonomické výhodnosti (např. dle fungujících
západoevropských vzorů)

·

zákonné deﬁnování občanů moravské národnosti (vedle občanů české národnosti) jako
většinového společenství žijícího v ČR na základě práva národů na sebeurčení

·

zrušení smíšeného modelu výkonu státní správy a samosprávy, tj. oddělení státní správy
od samosprávy

·

zahrnutí vzdělávání o Moravě do vzdělávacích programů

·

prosperitu a trvale udržitelný rozvoj Moravy

·

solidární společnost a právní stát

·

silný hlas Moravy v rozbouřené Evropě
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Ústavní pořádek
Politické rozhodování musí mít vždy v prvé řadě na zřeteli prospěch občanů. Je nezbytně
nutné, aby se politika vrátila ke svému původnímu významu – péče o obec.
Priority zkvalitňování lidského života se musí odvíjet v pořadí občan – obec – země. Tomu se
musí přizpůsobit i dosavadní princip řízení společnosti. V současnosti je Česká republika
jedním z nejsilněji centralizovaných států s extrémně vysokými výdaji na řízení. Moravané
usilují o to, aby se veřejné záležitosti řešily na principu subsidiarity, tedy odspodu.
Kompetence a s nimi i odpovídající ﬁnance je nutné přemístit co nejblíže občanovi.
Prosazujeme:
·

reformu ČR jako spolkového státu složeného z České země, Moravskoslezské země
(případně s vnitřně autonomním Slezskem) a Metropolitní země Prahy se zvláštním
statutem

·

přeměnu Parlamentu ČR na jednokomorový Spolkový sněm se sídlem v Jihlavě

·

zrušení Senátu Parlamentu České republiky

·

země v čele se zemským sněmem, zemskou vládou a zemských prezidentem
(obdobné orgány existovaly až do konce roku 1948)

·

zrušení současných krajů a převedení jejich kompetencí na země a okresy

·

obnovení okresních úřadů jako základních a historicky osvědčených pilířů státní
a zemské správy s působností ve stávajících osvědčených okresech (s expoziturami ve
vybraných městech), při respektování zemské hranice

·

posílení obecní samosprávy

·

zákonné deﬁnování občanů moravské národnosti (vedle občanů české národnosti)
jako většinového společenství žijícího v ČR

·

spolupráci historických zemí a přirozených regionů v Evropě

Do kompetence samosprávných zemí navrhujeme především:
Územní a regionální rozvoj, meziregionální spolupráce, doprava, školství, sport, věda a výzkum, kultura, ochrana životního prostředí, zemědělství, energetika, částečně: zdravotnictví,
daňová a hospodářská politika, justice, policie a sociální oblast.
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Volební systém
Volby jsou nejdůležitější formou rozhodovacího procesu každé demokratické
společnosti. Právo volit je základním demokratickým a nezcizitelným právem každého
člověka. Důležitosti voleb by měl odpovídat i volební systém (způsob voleb), metodika
sčítání hlasů a jejich přepočítávání na mandáty tak, aby v maximální možné míře
vyjadřoval skutečnou vůli lidu. I menšinové názory a proudy si v pluralitní demokracii
zaslouží své zastoupení v zastupitelských orgánech, protože právě tyto názory nejvíce
obohacují společnost.
Prosazujeme a podporujeme:

Volby do Spolkového sněmu

(Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), zároveň

prosazujeme zrušení Senátu

·

zavedení volebních obvodů dle spolkových zemí, kdy v každém obvodu se bude volit
počet poslanců v poměru k počtu obyvatel

·

mandát získají vždy kandidáti s největším počtem preferenčních hlasů na dané
kandidátní listině, bez rozdílu pořadí na kandidátce (o poslancích mají rozhodovat
voliči, nikoliv sekretariáty stran)

·

snížení počtu poslanců na 149

·

zrušení 5 % klauzule, zavedení přirozené uzavírací klauzule

·

právo druhé volby, n., že volič zvolí stranu, kterou preferuje a pro případ, že by daná
strana nezískala žádný mandát, současně zvolí i druhou stranu, která získá v takovém
případě jeho hlas, teprve v případě, že ani tato strana mandát nezíská, nastává v.
poměrné přepočítávání propadlých hlasů mezi všechny úspěšné subjekty

Volby do zemských sněmů (zároveň prosazujeme zrušení krajů)
·

volební systém by měl být obdobný jako navrhujeme u voleb do Spolkového sněmu

Obecní volby
·

chceme, aby se volební systém choval tak, jak se voliči domnívají, tedy že volí
kandidáty, nikoliv strany. Chceme, aby všichni registrovaní kandidáti byli ve
vylosovaném pořadí seřazeni na jedné kandidátní listině a každý volič měl možnost
zvolit tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva. Do zastupitelstva budou zvoleni
kandidáti s největším počtem hlasů, zcela bez ohledu na jejich politickou příslušnost.

·

přímou volbu starostů a primátorů; starostou bude jednoduše zvolen ten kandidát,
který získá ve volbách nejvíce hlasů, zastupitelstvo bude moci starostu odvolat jen
dvoutřetinovou většinou (popř. občané v referendu)

Dále v oblasti voleb navrhujeme:
·

nechceme, aby volby rozhodovala výše rozpočtu na předvolební kampaň, ale
skutečné myšlenky a programy, proto prosazujeme rovné podmínky ve volební
kampani pro všechny strany, např. v době volební kampaně musí být veřejná
prostranství k dispozici všem kandidujícím stranám pro bezplatnou propagaci
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Volební systém
·

stejný státní příspěvek za obdržený hlas všem kandidujícím stranám

·

zákaz zveřejňování volebních průzkumů a odhadů v období tři měsíce před volbami;
volby mají rozhodovat programy a kampaň, nikoliv zaplacené průzkumy
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Instituty přímé demokracie
Obecně platí, že všechny instituty přímé demokracie jsou nejvyšší instancí politického
systému a nelze je tedy zrušit rozhodnutím jiného orgánu.
Prosazujeme:

Na úrovni spolkového státu (spolku)
Ústavodárná iniciativa lidu
·

petice s ověřenými podpisy více než 40 tisíc oprávněných voličů posbíraných během
12 měsíců může navrhnout text změny spolkové ústavy k lidovému hlasování

·

k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina všech oprávněných voličů

Zákonodárná iniciativa lidu
·

petice s ověřenými podpisy více než 20 tisíc oprávněných voličů posbíraných během
12 měsíců může navrhnout text zákona k lidovému hlasování

·

k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů

Referendum
·

k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů

·

petice s ověřenými podpisy více než 20 tisíc oprávněných voličů, které jsou posbírány
do 100 dnů od zveřejnění parlamentem schváleného zákona, vede k vyhlášení
referenda o dané podobě zákona

·

k jeho odmítnutí je nutná nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů

Četnost hlasování
·

na úrovni spolku se hlasování o ústavodárné či zákonodárné iniciativě nebo
referendum koná nejvýše čtyřikrát ročně, vždy po čtvrtroce (lze tedy zároveň hlasovat
o vícero na sobě nezávislých návrzích)

Na úrovni země
Ústavodárná iniciativa lidu
·

petice s ověřenými podpisy více než 20 tisíc oprávněných voličů posbíraných během
12 měsíců může navrhnout text změny zemské ústavy k lidovému hlasování

·

k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina všech oprávněných voličů

Zákonodárná iniciativa lidu
·

petice s ověřenými podpisy více než 10 tisíc oprávněných voličů posbíraných během
12 měsíců může navrhnout text zákona k lidovému hlasování.

·

k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů

Referendum
·

petice s ověřenými podpisy více než 10 tisíc oprávněných voličů, které jsou posbírány
do 100 dnů od zveřejnění zákona schváleného zemským sněmem, vede k vyhlášení
referenda o dané podobě zákona

·

k jeho odmítnutí je nutná nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných voličů
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Instituty přímé demokracie
Četnost hlasování
·

na úrovni země se hlasování o ústavodárné a zákonodárné iniciativě či referendum
koná nejvýše čtyřikrát ročně, vždy po čtvrtroce (lze tedy zároveň hlasovat o vícero na
sobě nezávislých návrzích)

Na úrovni obce (změna zákona o místním referendu)
·

k vyhlášení stačí petice s podpisy alespoň 10 % oprávněných osob (těch, které mohou
volit do zastupitelstva obce).

·

nutná účast na referendu je 30 % všech oprávněných osob

Odvolatelnost politiků
·

pokud petici za odvolání nějakého voleného zastupitele (na úrovni spolku, země či
obce) podepíše během 2 měsíců více než 10 % oprávněných voličů v jeho volebním
obvodě, koná se plebiscit o jeho odvolání z funkce zastupitele

·

plebiscit je platný, zúčastní-li se ho alespoň 30 % oprávněných voličů

·

k odvolání stačí většina zúčastněných oprávněných voličů
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Veřejná správa
Stát je tu pro občana, ne naopak. Stát není byrokracie, která ovládá občany, nýbrž občané
sami jsou státem. Proto všechny úřednické posty musí tento princip respektovat.
Moravané usilují o profesionální, úsporně a efektivně organizovanou státní správu s co
nejmenším počtem úředníků a s co největším pracovním výkonem.
Odstraněním centrálně-byrokratického rozhodování a rozdělování ﬁnančních zdrojů chtějí
Moravané dosáhnout úspornějšího, účelnějšího, efektivnějšího a kontrolovatelnějšího rozdělování domácího produktu. Moravané usilují o přesunutí maxima kompetencí a ﬁnančních
zdrojů na úroveň spolkových zemí a samosprávných měst a obcí.
Východiskem k efektivnímu, funkčnímu a občany pochopitelnému systému veřejné správy je
jasné rozlišení a oddělení jejích dvou subsystémů, státní správy a samosprávy, a rovněž nové
územněsprávní členění státu, které bude odpovídající naší skutečné sídelní struktuře.
Navrhujeme tuto základní strukturu státní správy a samosprávy:
·

obec je místem pro místní samosprávu; výkon státní správy na obce nepatří

· okres je místem pro výkon státní a zemské správy; z pohledu potřeb správy půjde
o základní „nadobecní“ rozdělení území, které zabezpečí prostorové pokrytí státu a zemí
správními úřady; ponecháme tradiční okresy, které dodnes představují nejlepší spádové
jednotky, okresní úřady budou provádět kontrolu obcí nad zákonností obecně závazných
vyhlášek obcí, a to podáním u správního soudu, nikoli vlastním rozhodnutím. Chceme
stávající okresy jako základní správní jednotky
·

země je místem pro realizaci zemské samosprávy s vlastními zastupitelskými a výkonnými orgány, které budou mít podíl na doposud státem vybíraných daních a budou mít
vlastní majetek; do jejich kompetencí budou patřit ty záležitosti, jež nebudou
vyjmenovány jako pravomoci spolku (státu); v sídle spolkové země bude zřízen i samostatný úřad státní správy jako odvolací a dozorová instance pro okresní úroveň

·

stát je se svým jednokomorovým zákonodárným sborem představitelem nejvyšší samosprávy na mezistátní úrovni, náleží mu ústřední orgány státní správy a to orgány výkonné a v případě decentralizace orgány koncepční, koordinační a kontrolní

Dále v oblasti veřejné správy navrhujeme:
·

maximální zeštíhlení ministerstev a úřadů na centrální (spolkové) úrovni, vybrané
centrální úřady a ministerstva zcela zrušit a jejich kompetence převést do pravomoci zemí

·

přizpůsobení struktury soudnictví, policejních správ atd. zemskému zřízení

·

většinu státních úřadů s celorepublikovou působností přesunout z Prahy do oblastí s vysokou nezaměstnaností, levnější pracovní silou a levným pronájmem nemovitostí

·

prodej státních administrativních budov v centru Prahy a z výtěžku tohoto prodeje umořit část státního dluhu

·

uzákonit automatické snížení platů a náhrad všech ústavních činitelů při schválení
deﬁcitního státního rozpočtu, a to na 70 % běžné výše

·

zavést, resp. zvýšit ﬁnanční odpovědnost politiků a státních zaměstnanců za jejich
nesprávná rozhodnutí, při kterých dojde ke vzniku škody
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Veřejná správa
· takový služební zákon, který opravdu naplní svůj účel, tedy že politici nebudou moci do
úředních rozhodnutí zasahovat a státní úředníci nebudou vystavěni nebezpečí politického
ovlivňování
·

zakázat vyplácení statisícových odměn státním zaměstnancům jejich nadřízenými

·

zavedeme funkci obecního ombudsmana, který bude zprostředkovatelem mezi občany,
jež se setkají s nečinností úřadu a dalšími chybami jeho zaměstnanců či korupcí

Veřejné zakázky
Prosazujeme a podporujeme:
·

od zakázek nad 10 mil. Kč zavedení v. systému čínských zdí, což je rozdělení
odpovědností za jednotlivé části procesu veřejné zakázky mezi navzájem nezávislá
oddělení úřadu; v praxi tento systém zabraňuje tomu, aby celý proces zakázky měla pod
kontrolou jedna osoba či jedno oddělení

·

systém čínských zdí by měl oddělovat minimálně tři samostatná oddělení: jedno zabývající se věcnou přípravou a realizací zakázky (pod toto oddělení zakázka kompetenčně
spadá, například odbor městského investora nebo městské zeleně), druhé oddělení mající
na starost vypsání a průběh soutěže a uzavření smlouvy (oddělení veřejných zakázek)
a třetí oddělení, vykonávající nad celým procesem kontrolu, včetně kontroly vyúčtování
(oddělení vnitřní kontroly)

·

prosazujeme omezení možnosti takzvaného správního uvážení orgánů veřejné správy, to
totiž umožňuje prodej obecního majetku, aniž by o tom rozhodovalo příslušné
zastupitelstvo

·

v oblastech vydávání povolení a dozoru (stavební povolení, veřejné zakázky, správa
místních daní) prosazujeme zavedení rotace úředníků, aby nedocházelo k vytváření
klientských sítí

·

zavedení v. černé listiny soutěžitelů, u nichž je prokázáno, že byli zapojeni do korupčních praktik, ti budou po dobu deseti let vyloučeni z výběrových řízení

· zákaz, aby se členem hodnotící komise stala osoba, která je nebo pět let před svým
jmenováním za člena komise byla uchazečem, resp. jeho spoluvlastníkem, členem jeho
statutárního orgánu, společníkem, zaměstnancem uchazeče nebo sdružení uchazečů,
nebo je osobou blízkou těmto osobám
·

aby byly veškeré informace o zadání, výběru a realizaci veřejné zakázky zveřejněny na
webu obce

·

zpřísnění dozorování zadávání veřejných zakázek i malého rozsahu

·

zákon o státní službě v takové podobě, že úředníci státní správy či samosprávy se po
odchodu z veřejné správy nebudou moci pět let stát členem statutárního orgánu,
společníkem nebo tichým společníkem či zaměstnancem právnické osoby, která se
ucházela o veřejnou zakázku, o níž dotyčný spolurozhodoval

·

rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby měl i možnost kontroly
hospodaření státních podniků a podniků se státní účastí, např. ČEZu
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Ekonomika
Blahobyt obyvatel i prosperitu země jako celku zaručuje kromě vlastní pracovitosti
a poctivosti občanů také fungující ekonomika a veřejný sektor. Česká republika, při
srovnání regionálních mezd v EU, trpí jedním z největších rozdílů mezi centrem a nejchudšími regiony; tento rozdíl činí až 46 % výše mzdy. Stav, kdy se dynamicky rozvíjí
centrum, přičemž periferie upadá, je znakem rozvojové země.

Rozpočtová politika a daňový systém
Pražské centrum přímo rozhoduje o rozdělení 70 % našich daní, obce a regiony disponují jen
pouhými 30 %, kdežto ve vyspělých západoevropských je tento poměr právě opačný. Český
stát má natolik velké rezervy ve své činnosti, že například na vznikající rozpočtové schodky
není třeba reagovat redukováním sociálních služeb či plošným zvyšováním daní. Některé
odhady hovoří o tom, že korupce při veřejných zakázkách nás ročně stojí až 200 miliard
korun.
Prosazujeme a podporujeme:
·

reformu rozpočtového určení daní, která umožní samostatné ﬁnancování obcí, měst
a spolkových zemí, tím omezení současného centrálně přerozdělovacího systému

·

progresivní zdanění příjmů podle rakouského modelu

·

zachování snížené sazby DPH na potraviny, léky a další základní lidské potřeby

·

snížení spotřební daně z pohonných hmot (posílíme tak konkurenceschopnost našich
ﬁrem), zvýšení postihů za daňové delikty a prodej nekvalitních pohonných hmot

·

zrušení daně dědické a darovací mezi příbuznými (nechceme trestat kontinuitu ve
vlastnictví)

·

zdanění ﬁnančních spekulací, které už nejsou odrazem reálné ekonomiky a naopak mohou vést k otřesům, jež vyvolaly minulou hospodářskou krizi

·

zdanění mezinárodních ﬁnančních transakcí, jejich zavedení podporujeme na úrovni EU
(kde se za ni zasazují některé vlády) i globální, pokud by byla nastavena ve výši 0,15 %,
pro ČR znamenala daňový příjem 100 miliard korun ročně (podle propočtů rakouského
institutu Wifo)

·

na úrovni EU zavést lepší systém odvodu daní v. provozoven nadnárodních ﬁrem v dané zemi

·

zavedení sektorové bankovní daně, jako to učinila např. rakouská vláda (0,08%) – ta by
byla nastavena na základě úroků a poplatků dané banky tak, aby banky motivovala k co
největší vstřícnosti vůči zákazníkům

·

pro vyšší kvalitu života a rozvoj moderních technologií stanovit jako skutečné rozpočtové
priority ekologii, vědu a vzdělávání

·

vytvoření krizového rezervního fondu pro ﬁnancování náhrad škod ze živelných pohrom

·

posílení institucí (např. ﬁnanční policie) pro stíhání např. daňové kriminality, což by mělo
výrazně omezit daňové úniky
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·

mezistátní úsilí směřující k odstranění daňových úniků pomocí přesunutí sídla ﬁrmy
do vybraných zemí ( v. daňových rájů)

·

odvod DPH až po zaplacení, nikoliv jen z vystavené faktury

·

do daňového období se zúčtovávají všechny faktury stejně, tedy jak vydané, tak přijaté

Podnikání
Ekonomická aktivita lidí a ﬁrem je páteří každého státu, proto by k ní měl stát i takto přistupovat a podporovat ji a vytvářet podmínky pro její rozvoj.
Prosazujeme a podporujeme:
·

jednoduchý a stabilní daňový systém s co nejmenším množstvím výjimek

·

stát by měl na místo zvyšování daní poctivým plátcům více usilovat o výběr daní od těch,
co se placení daní vyhýbají, a pomáhat tak současně vytvářet zdravé konkurenční
prostředí

·

vznik center podpory živnostníkům (poskytující např. právní, účetní a ekonomické poradenství)

·

omezení zákonodárné kreativity poslanců, spočívající ve vydávání zákonů bez užitku pro
společnost, které jen zvyšují byrokratickou zátěž

·

zjednodušení podnikatelského prostředí – odbourávání administrativních překážek
a omezení neustálých legislativních změn pro živnostníky

·

roční daňové prázdniny pro začínající živnostníky a slevu na sociálním a zdravotním
pojištění (z důvodu motivace nezaměstnaných, aby se nebáli začít podnikat – je to
efektivnější nástroj než vyplácení soc. dávek)

·

registrace do systému EET povinně až od roční tržby 1 milión Kč

Banky a nanční sektor
Prosazujeme a podporujeme:
·

vznik zemských bank s veřejnou kontrolou za účelem ﬁnancování veřejně prospěšných
projektů; transformaci České pošty na zemské pošty v rámci zemských bank, přičemž
zisky z bankovní činnosti budou investovány mj. do pošt v menších obcích

·

Českou národní banku přejmenovat na Centrální banku a vést diskuzi o míře kompetencí

·

zákonné deﬁnování lichvy a zpřísnění jejího postihování

·

regulaci v. vysokofrekvenčního obchodování na burze (po vzoru Německa)

Obchod
Prosazujeme a podporujeme:
·

úplný zákaz budování nových obchodních středisek na zemědělské půdě
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·

omezení budování nových obchodních středisek s plochou nad 1000 m2 (obchodní řetězce
mají destruktivní vliv na naše obchodníky i výrobce)

·

klasiﬁkaci zboží dováženého do EU podle dodržování ekologických a sociálních standardů v zemi původu – na jejím základě by měl být stanoven celní tarif pro dané zboží a
tyto informace by též měly být uvedeny na obale, aby je viděl zákazník; nelze připustit
podrývání evropského hospodářství neomezeným dovozem ze zemí, kde se vyrábí za
nesrovnatelně horších ekologických a sociálních podmínek než v Evropě – to je nefér jak
vůči evropským podnikatelům, tak i k jejich zaměstnancům a navíc to jen podporuje útisk
v zemích, odkud se takové zboží dováží

·

omezení prodejní doby hypermarketů v nočních hodinách (z důvodu zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců)
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Právo a bezpečnost
Bezpečnost občanů a jejich rodin je základním právem, nikoli výsadou. A jako k prioritě je
zapotřebí k zajištění souvisejících potřeb přihlédnout. Nepřehledný právní systém
s relativně těžce dosažitelnou spravedlností a neúnosně dlouhým vedením je nutné
zjednodušit, zpřehlednit a učinit dosažitelným. V právním státu se slušný občan musí
dovolat spravedlnosti.
Prosazujeme a podporujeme:
·

přizpůsobení struktury soudů spolkovému zřízení: okresní soud, zemský soud, vrchní
zemský soud a spolkový soud

·

personální posílení soudů na všech stupních (díky tomu budou moci soudy lépe a rychleji zvládat svou agendu); elektronizaci dokumentů v soudnictví

·

posílení pravomocí Nejvyššího (Spolkového) soudu při sjednocování judikatury

·

zavedení trestného činu nelegálního překročení hranic, trestný čin spáchá ten, kdo
úmyslně vstoupí na území státu, aniž by k tomu měl platné oprávnění; ten kdo chce
například žádat o azyl, tak musí učinit jedině při vstupu na území na hraničním přechodu
nebo na zastupitelském úřadě v zahraničí, jinak na něj bude pohlíženo jako na zločince

·

odmítáme privatizaci práva a navrhujeme zrušení instituci soukromých exekutorů (kteří
jsou motivovány jen vlastním ziskem) a svěření vymáhání pohledávek pouze soudům
(soudním exekutorům); zákaz exekucí pro zanedbatelné částky

·

výši odměn státních zástupců podle počtu úspěšných a neúspěšných žalob (jako prevenci
proti podávání neodůvodněných žalob, justiční zvůli a současně jako odměnu kvalitně
pracujícím státním zástupcům)

·

snížení trestní odpovědnosti mladistvých na 12 let u závažnějších trestných činů a 14 let
u ostatních trestních činů

·

zpřísnění trestního práva u násilných trestných činů, například častější ukládání
výjimečných trestů, aby se co nejvíce zamezilo znásilněním a vraždám z rukou recidivistů

·

boj proti šíření nenávisti ke skupině osob, např. proti antisemitismu, xenofobii a militantnímu náboženskému fundamentalismu stejně jako boj proti neonacismu, fašismu
a komunismu, trestní stíhání za jejich schvalování, propagaci a šíření

·

redukci obrovského počtu zákonů, které jsou v současné době v platnosti a které
vytváří zcela nepřehledný právní systém s velmi špatnou vymahatelností práva

·

maximální využití ukládání alternativních trestů

·

nedbalostní a majetkové trestné činy trestat přednostně majetkovými tresty a veřejnými
pracemi, které mají pozitivní ekonomický efekt; tím uvolnit věznice

·

výnosy majetkových trestů soustředit ve zvláštním fondu pro odškodňování obětí trestných činů

·

vznik ﬁnanční policie
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Právo a bezpečnost
·

uzpůsobení struktury řízení policie zemskému zřízení (zrušit krajská policejní
ředitelství)

·

zajištění provozu integrovaného záchranného systému na úrovni spolkových zemí

·

provozování hazardních her (včetně heren a kasin) pouze prostřednictvím společností ve
vlastnictví zemí či obcí z důvodu omezení sociálně-patologických jevů s nimi spojených

· centrální registr přestupků; možnost soudního postihu osob, které se opakovaně dopouští
přestupků
·

zákonné omezení prezidentských amnestií jen na vybrané druhy trestných činů s malou
mírou společenské nebezpečnosti
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Sociální prostředí
Stabilní sociální prostředí založené na tradičních hodnotách je základní oporou pro
sociálně zdravého a spokojeného občana. Systém státu je pak zabezpečujícím prvkem
poskytujícím rámcovou ochranu samostatnému a soběstačnému jedinci. Záchytný sociální
systém má sloužit jako odrazový můstek pro „překonání nejhoršího“, motivující k novému plnohodnotnému zapojení. Současně však musí sociální systém vytvářet ve vědomí
člověka určitý pocit životní jistoty – pokud se ocitne ve složité sociální situaci, musí vědět,
že zde existuje určitá bariéra, která zabrání jeho okamžitému pádu.

Rodinná politika
Současný systém rodinné politiky se nedá nazvat jinak než protirodinná politika. Mít
v dnešní době děti je spíše luxusem, než životním posláním. Systém je navíc nastaven tak, že
se více vyplatí žít bez uzavřeného sňatku, než vychovávat děti v manželství.
Prosazujeme a podporujeme:
·

tradiční rodinu jako základní stavební kámen společnosti při respektování jejího tradičního a nezastupitelného postavení ve společnosti

·

zvyšování daňových odpočtů na děti a úlevy v sociálním pojištění rodičů (je to
ekonomičtější nástroj než vyplácení soc. dávek)

·

umožnění anonymních porodů, urychlení předávání opuštěných dětí do náhradní rodinné péče, urychlení a zjednodušení systému adopce dětí

·

preferenci systému profesionální pěstounské péče, aby děti vyrůstaly v prostředí
maximálně se podobajícímu rodině, a v souladu s rozšířením pěstounské péče omezení
systému dětských domovů

·

umožnění dřívějšího odchodu žen do důchodu podle počtu vychovaných dětí

·

výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny

·

zvýhodněné, státem podporované hypotéky pro rodiny s dětmi

·

porodné pro všechny narozené děti

·

ﬁremní mateřské školky

·

nižší sazbu DPH na potřeby pro děti

·

opětovně zavedeme společné zdanění manželů

Zaměstnanost
Stát by měl především svou celkovou hospodářskou politikou vytvářet podmínky, aby lidé
našli práci, především pak v ekonomicky slabších regionech, nikoliv jen vyplácet sociální
dávky, což nepovažujeme za systémové řešení, ale jen za oddalování a prohlubování
problému.
Prosazujeme a podporujeme:
·

vybudování pružného trhu práce, který bude poskytovat dostatečné příležitosti
a nebude ochraňovat neschopné a líné na úkor schopných a pracovitých
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·

vytváření přeshraničního trhu práce v příhraničních oblastech – uznávání certiﬁkátů, koncesí, jazyková a poradenská podpora apod.

·

pro dlouhodobě nezaměstnané (déle než dva roky) povinnou účast na veřejně
prospěšných pracích organizovaných obcemi a spolkovými zeměmi odpovídající
jejich kvaliﬁkaci (popř. zajištění rekvaliﬁkace), za které bude nezaměstnaným náležet
mzda odpovídající jejich pracovnímu výkonu a náročnosti práce

·

ﬂexibilní formy pracovních úvazků výhodné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele (země, jako jsou Finsko, Švédsko či Dánsko, dokazují, že je možné skloubit
ﬂexibilitu a jistotu)

·

jistotu a stabilitu pracovního prostředí

·

odmítáme snahu, aby ČR v celosvětové hospodářské soutěži konkurovala prostřednictvím levné pracovní síly a snižováním standardů ochrany zaměstnance

·

rovné zacházení a zákaz diskriminace

·

ochranu právního postavení zaměstnance

·

ochranu soukromí a osobních údajů zaměstnance

·

svobodné sdružování k obhajobě hospodářských a sociálních práv

·

uplatňování principů bezpečné a hygienické práce

·

možnost přivýdělku v době nezaměstnanosti

·

administrativní zjednodušení živnostenského podnikání

·

centra pro pomoc začínajícím podnikatelům a živnostníkům (právní, účetní a ekonomická podpora) v regionech s vyšší nezaměstnaností

·

odmítáme prodloužení doby, na kterou je možno uzavřít smlouvu o pracovním
poměru na dobu určitou, nad dva roky

·

zařazení zástupců nezaměstnaných do tripartitního vyjednávání

Důchodový systém
Důchodový systém je jednou z nejdůležitějších forem sociálního zabezpečení občanů. Dobře
fungující systém je o to důležitější, že jím proudí stovky miliard korun ročně a zabezpečuje
občany, kteří si již sami svou činností většinou nemohou pomoci sami, a jsou na tak na něj ve
svém životě plně odkázáni. Jakákoliv změna systému se musí proto dělat s největší citlivostí a
rozvahou. Změny, které dnes uděláme, si totiž v plné šíři projeví až za několik desetiletí
a náprava nebude možná.
·

Zásadně nesouhlasíme s vyváděním peněz z průběžného systému do soukromých
penzijních fondů, kvůli nízkým výnosům penzijních fondů, vysokým ﬁskálním
dopadům (potřebě zvýšit daně, aby bylo na současné důchody) a možnému riziku
bankrotu soukromých penzijních fondů.
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·

Prosazujeme v. panevropský důchodový systém, což je průběžný systém, který se
liší od toho současného tím, že každý účastník má i svůj virtuální individuální účet,
z nějž je mu vypočítána penze podle výsledného součtu a podle aktuálního
průměrného věku dožití. Kdo pracuje déle, dostane vyšší penzi, protože mu narostl
součet, a ten se navíc bude dělit menším počtem zbývajících let. Navrhujeme
důchodový systém vycházející ze švédského modelu. Tento systém obsahuje pilíř
sociální, pilíř zásluhový i dobrovolný soukromý pilíř.

·

U vybraných, fyzicky zvlášť obtížných profesí (jako je hornictví apod.) podporujeme
zvýhodnění v důchodovém systému; pro zvláště psychicky náročné profese
zavedeme vždy po sedmi letech placené půlroční volno či změnu pracovního
zařazení/zmenšení úvazku za stejných ﬁnančních podmínek (jako je to v západních
zemích)
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Zdravotnictví
Zdraví je základním předpokladem spokojeného života, a proto považujeme zdravotnictví
za veřejnou službu občanům, nikoliv za podnikatelské odvětví produkující zisk.
Prosazujeme a podporujeme:

V oblasti správy zdravotnictví
·

zdravotnictví průhledné a veřejně kontrolovatelné

·

omezení plýtvání ﬁnančními prostředky např. v oblasti lékové politiky, předražených
investic a hospodaření zdravotních pojišťoven

·

převedení části spotřební daně z tabáku a tabákových výrobků do systému veřejného
zdravotnictví

·

stanovení maximálních cen zdravotnického materiálu a vybavení pro každý rok

·

převedení fakultních a krajských nemocnic pod veřejnou správu spolkových zemí

·

zrušení paušálních plateb nemocnicím podle v. „obložnosti“, zavedení plateb za diagnózu u všech typů zdravotnických zařízení

·

zákaz v. reexportů léků do zahraničí, kvůli čemuž u nás část léků neustále chybí

·

klademe důraz na podporu celostní medicíny a psychosomatické léčby

V oblasti týkající se pacientů
·

posílení práv pacientů – zdravotnictví je tu pro občana, ne naopak

·

zachování systému povinného bezplatného očkování dětí

·

zavedení jednotných a regulovaných cen léků hrazených z veřejného pojištění

·

přitvrzení boje proti alkoholismu, toxikomanii a kouření

·

zákaz kouření ve veřejných prostorách

·

podporu LDN a hospiců a jejich uvedení do stavu hodného 21. století

·

podporujeme zrušení dvojího času (letní/zimní)

V oblasti týkající se zdravotníků
·

postupné zvýšení platu lékařů a zdravotníků, aby mzdy ve zdravotnictví byly ve stejném
poměru k průměrné mzdě, jako je tomu ve vyspělých evropských státech (s prioritou
dostatečného ﬁnančního ohodnocení především opomíjeného středního zdravotnického
personálu)

·

umožnění oﬁciálního prodeje lékařských i nelékařských zdravotnických soukromých
praxí

·

zákaz farmaceutickým ﬁrmám hradit lékařům jakékoli vzdělávací a společenské akce,
vyjma státem akreditovaných akcí v rámci postgraduálního nebo celoživotního
vzdělávání
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Zdravotnictví
·

zákaz přijímání lékových vzorků od farmaceutických ﬁrem ambulantními lékaři, nemocničními odděleními a klinikami, možnost jejich přijímání pouze pověřenými
pracovníky nemocnic za účelem získání zkušeností s jednotlivými léky v praxi

·

zavést minimální časy ambulantních kontrolních vyšetření jako opatření proti virtuálním
výkonům u praktických lékařů a ambulantních specialistů

·

stabilní systém vzdělávání lékařů a vytvoření podmínek pro jeho fungování

·

zjednodušit systém předatestačního vzdělávání lékařů a omezit povinné praxe jen na
daný obor a obory bezprostředně související

·

regulaci a zavedení maximálních cen povinných kursů pro zdravotníky hrazených
veřejnými nemocnicemi a zdravotníky samotnými
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Vzdělávání, věda a kultura
Vzdělanost je základním předpokladem pro náš duchovní a kulturní rozvoj, ekonomický
úspěch i pro posílení naší identity. Vzdělání je hodnotou samo o sobě, stojí v popředí
veřejného i soukromého zájmu, musí být přístupné pro každého, fungovat efektivně,
spravedlivě a dávat všem stejnou šanci. Se znepokojením sledujeme, jak se školství v ČR
opět centralizuje, a přibližuje se tak modelům z naší totalitní minulosti. Při procesu
výchovy a vzdělávání podporujeme úzkou spolupráci rodiny a školy. Zasadíme se o zvýšení prestiže škol a pedagogů. Jsme pro zvýšení unijních i státních dotací do vzdělávání,
vědy a výzkumu, zjednodušení a decentralizaci jejich čerpání a zlepšení kontroly jejich
smysluplného využívání. Žijeme v prostředí, které čerpá z činnosti našich předků, kultura
z nás činí to, čím jsme, a proto si zaslouží nejen naši pozornost, ale přímo podporu
a ochranu.
Prosazujeme a podporujeme:

Vzdělávání a věda
·

zavedení výuky posilující povědomí o vlastní zemi, národě a jeho kulturní identitě – proto
prosazujeme zařazení témat týkajících se Moravy a Slezska napříč rámcovými
vzdělávacími programy, především pak požadujeme zavedení výuky moravské historie
do základních a středních škol

·

posílení etické výchovy akcentující výchovné působení rodiny

·

zvýšení kapacity mateřských a základních škol i jejich kvality, aby se z nich nestávala jen
odkládací zařízení pro děti

·

vzdělávání více zaměřit na rozvoj osobnosti, získání schopností samostatně uvažovat
a pracovat, řešení problémů, kreativního myšlení, intuitivního vnímání, komunikačních
a čtenářských dovedností, schopnosti formulovat vlastní názor a nikoliv jen pasivní
získávání vědomostí

·

vedení dětí ke kritickému myšlení a ekologickému chování, zvýšení ﬁnanční gramotnosti

·

zavedení systému péče o mimořádně talentované děti a diferencovaný přístup k dětem
podle jejich schopností

·

na základních a středních školách výuka nářečí dané oblasti

·

na druhém stupni základních škol převést předměty typu výchova do režimu povinně
volitelných předmětů

·

zachování malých venkovských škol, bez nichž je ohrožena sama existence menších obcí

·

reformu učňovského školství jako základny pro přípravu vysoce kvaliﬁkované manuální
pracovní síly s ohledem na potřeby trhu, posílení stipendií pro učně oborů na trhu práce
nejvíce žádaných

·

přizpůsobení sítě škol trhu práce

·

státní maturity diferencované podle typu a zaměření školy
zamezení postupného znehodnocování vysokoškolského vzdělávání a tím snižování
kvality absolventů, např. zavedením maximálního počtu studentů pro každý

23

Vzdělávání, věda a kultura
·

vysokoškolský obor na veřejných vysokých školách s přihlédnutím k možnostem trhu
práce (jako např. ve Finsku)

·

lepší začleňování a snadnější přístup ke vzdělávání pro znevýhodněné osoby

·

rozvoj systému sociálních a prospěchových stipendií, spoření na vzdělávání a zvýhodněné studentské půjčky na náklady spojené se studiem

·

odmítáme v. boloňský proces a z něj plynoucí tlak na standardizaci vysokého školství

·

nesouhlasíme s tlakem na kvantiﬁkaci vědecké a pedagogické činnosti, zrušíme hodnocení vědeckých a pedagogických pracovníků na základě počtu externích grantů, citací
a v. impact factoru – jsou to prázdná čísla, která neměří kvalitu, ale povrchní kritéria

·

ﬁnancování vědy musí být postaveno na prostředcích dotyčné instituce, nikoli na grantech, jejichž shánění věnují vědečtí a pedagogičtí pracovníci neúměrné množství času

·

rozšíření a vylepšení systému celoživotního vzdělávání

·

zachování akademických svobod, vysoké školy by neměly být ovládnuty správními
radami kontrolovanými politiky a mamutími ﬁrmami, vyšší míru autonomie
vzdělávacích a vědeckých institucí

·

zajištění dostatečného ﬁnancování vědy a výzkumu a jejich propojení s praxí, inovace jsou
základním faktorem ekonomického rozvoje (na vědu a výzkum by měla být ročně
vynakládána 3% HDP)

·

postupné zvýšení platu učitelů a pracovníků ve školství, aby mzdy ve školství byly ve
stejném poměru k průměrné mzdě, jako je tomu ve vyspělých evropských státech

·

v příhraničních oblastech rozšířit vzdělávání o jazyk sousední země a základy odborného
vzdělávání dle speciﬁk společného přeshraničního trhu práce (podpora zřizování
evropských uskupení územní spolupráce)

Kultura
·

vytvoření moravské zemské televize a moravského zemského rozhlasu, z nichž by se
obyvatelé Moravy přednostně dozvídali informace o své zemi

·

větší podporu původní lidové kultury

·

nový zákon o památkové péči vyvažující zájmy společnosti na ochraně památek a práva
vlastníků (omezení vlastnického práva památkovou ochranou musí být plnohodnotně
kompenzováno ﬁnanční podporou)

·

posílení ochrany památek možností udělování i kumulovaných pokut za jejich poškozování

· nemovité kulturní památky ve vlastnictví státu a krajů převést do majetku zemí, v případě
zájmu, do majetku obcí a měst – s důrazem na vypracování zemského památkového
zákona pro jejich ochranu a vyčlenění prostředků na jejich záchranu a udržování
·

změnu způsobu volby členů v. mediálních rad, jejichž členy by měli být nikoli poslanci,
ale především delegáti občanských sdružení podle klíče stanoveného na základě počtu
jejich členů
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Sport
Evropská charta sportu vymezuje úlohu orgánů státní správy vůči sportovnímu hnutí
v tom smyslu, že spolupráce s dobrovolnými sportovními organizacemi je nepostradatelná. Proto úlohou Moravského zemského sněmu bude zřízení mechanismu rozvoje
a koordinace sportu. V prvé řadě se zasadíme o spravedlivé rozdělení ﬁnančních
prostředků ze státu a z loterijních společností mezi spolkové země na základě počtu členů
tělovýchovných organizací.
Prosazujeme a podporujeme:
·

použití výnosu zemských a obecních hazardních společností k podpoře sportu a tělovýchovy

·

samostatné moravské zemské sportovní ligy od 2. nejvyšší celostátní soutěže a níže

·

vznik zemských reprezentací

·

vstup moravské fotbalové reprezentace do soutěže nestátních národů

·

vznik Olympijských her nestátních národů a historických zemí

·

používání velkého státního znaku státními reprezentacemi a reprezentanty

·

přejmenování a transformaci České unie sportu (dříve ČSTV) a Českého olympijského
výboru

·

prosazujeme, aby si tělovýchovné hnutí vytvořilo strukturu moravských tělovýchovných
orgánů a při své činnosti se zaměřilo především na upřednostňování zabezpečování
sportovní činnosti dětí a mládeže

·

aby si Moravský zemský sněm kladl za cíl zavedení zákonné povinnosti pečovat o sport
a tuto povinnost delegovat také na města a obce, např. v oblasti sportovního zázemí

·

zákonnou deklaraci, že tělovýchova a sport jsou veřejně prospěšné činnosti; podpoříme
vytváření příznivých podmínek pro činnost dobrovolných sportovních organizací

· zajištění patřičné úrovně zdravotnického zabezpečení tělesné výchovy a sportu a stanovení jasných podmínek v oblasti bezplatných preventivních lékařských prohlídek
sportovců
·

zasazujeme se za to, aby moravské sportovní organizace napříště nedoplácely na výstavbu sportovišť v Praze, jako je O2 Aréna

·

povinné zavedení transparentního hospodaření u všech sportovních oddílů a klubů, které čerpají veřejnou ﬁnanční podporu
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Doprava
Doprava je strategicky důležitým odvětvím hospodářství a současně palčivým
ekologickým a společenským problémem. Morava má coby důležitý evropský tranzitní
prostor, jak značný potenciál, tak odpovědnost v této oblasti.
Prosazujeme a podporujeme:
·

dobudování kvalitních dálnic a rychlostních silnic dálničního typu v rámci propojení
dosud opomíjeného území Moravy, jakož i napojení na zahraničí (např. Rakousko)

·

rozvoj letišť Mošnov a Tuřany v moderní centra typu odpovídajícímu letištím milionových aglomerací v západní Evropě s využitím středoevropského přestupního potenciálu

·

výstavbu vysokorychlostní železnice s mezinárodním propojením, jako základní
alternativu pro dálkovou osobní silniční dopravu

·

rozvoj MHD a vybudování dopravy typu metro (městské rychlodráhy ve velkých
městských aglomeracích (zatím má na toto bohužel monopol pouze Praha), obnovu
úzkorozchodné tramvajové sítě mezi Ostravou, Bohumínem, Karvinou, Orlovou
a Michálkovicemi a její rozšíření o Hlučín a Frýdek-Místek

·

zásadní restrukturalizaci Českých drah a SŽDC jejich rozdělením na zemské společnosti
a jejich přeměnu v efektivně pracující podnikatelské subjekty

·

převedení regionálních tratí do majetku spolkových zemí, zajišťujících jejich obnovu
a rozvoj a vznik soukromých dopravních ﬁrem účelně kombinujících silniční a železniční
osobní i nákladní dopravu

·

obnovu osobní přepravy např. na tratích Nemotice – Koryčany, Velká Kraš – Vidnava,
Moravské Budějovice – Jemnice, Hrušovany u Brna – Židlochovice a zachování osobní
přepravy na trati Jeseník – Krnov s důrazem na její napojení na drážní infrastrukturu
v Polsku, což vytvoří další přestupní mezistátní uzel v Glucholazech

·

vybudování integrovaného dopravního systému v rámci celé Moravy

·

racionalizaci systému dopravní obslužnosti a odstranění diskriminace venkovských oblastí

·

svěření možnosti schvalovat jízdní řády s cílem zajistit návaznost vlakových a autobusových spojů do pravomoci spolkových zemí (s důrazem na celostátní i evropskou
funkční návaznost)

·

zamezení provozu přetížených kamionů systematickými kontrolami hmotnosti vozidel

·

zákaz nákladní tranzitní dopravy mimo dálnice tam, kde je možné dálnici využít

·

výstavbu silničních obchvatů měst a obcí na trasách silnic první třídy

·

zavedení satelitního mýtného systému a rozšíření platby mýtného za nákladní dopravu
na všechny silnice z důvodu motivace k přesunu nákladní dopravy na železnici,
popřípadě na vodu, jako ekologičtější alternativy a z důvodu vyššího ﬁnančního výnosu
z tohoto neekologického druhu dopravy majícího zásadní dopad na kvalitu vozovek
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Doprava

·

postupné zrušení dálničních známek pro osobní automobily (podmíněno emisními limity) – využití dálnic pro osobní dopravu jakožto nejbezpečnějšího typu pozemních
komunikací při současném maximálním přesunu dopravy na železnici; zrychlení
dopravy mezi Prahou a Brnem, Olomoucí a Ostravou (rozšíření D1 na tři pruhy)

·

převedení dálnic a silnic I. a II. třídy do vlastnictví spolkových zemí za účelem sjednocení
a zlevnění jejich správy a údržby

·

rozvoj říční lodní dopravy a vodních dopravních tras
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Životní prostředí
Životní prostředí je základním předpokladem lidského života. Proto se musí stát jednou
z našich priorit. Moravané jsou si vědomi všech ekologických hrozeb, stále častěji se
budeme muset vyrovnávat s katastrofálními povodněmi, přívalovými dešti, větrnými
smrštěmi, sesuvy půdy a dalšími projevy rozbouřeného klimatu, proto bychom měli
prosazovat ideu trvale udržitelného rozvoje.
Prosazujeme a podporujeme:
·

rozvoj říční lodní dopravy a vodních dopravních tras

·

likvidaci přetrvávající staré ekologické zátěže (staré průmyslové zóny, výcvikové prostory, důlní prostory apod.)

·

omezení povrchové těžby uhlí

·

modernizaci a dostavbu jaderné elektrárny Dukovany

·

rozvoj evropského výzkumu termojaderné fúze coby bezpečné a ekologicky čisté varianty výroby energie

·

posílení protipovodňové ochrany, jako je např. budování protipovodňových hrází,
suchých poldrů, přehrad a přirozených rozlivových ploch

·

posílení opatření na účelné nakládání s vodou v přírodě pro období sucha

·

rozumné využívání čistých zdrojů energie, jako jsou vodní, geotermální, sluneční a větrné elektrárny, nebo bioplynu a biomasy, omezení dotací na fotovoltaické elektrárny

·

veřejné investice do energetických renovací budov v zájmu snižování spotřeby energie,
což bude mít nejen ekologické dopady, ale také to povede ke zvýšení zaměstnanosti
a hrubého domácího produktu

·

státní podporu výzkumu a vývoje čistých zdrojů energie včetně využití zahraničních,
především německých zkušeností

·

ochranu ovzduší v součinnosti se sousedními zeměmi a státy

·

podporu hybridních aut a elektromobilů a budování infrastruktury pro jejich provoz

·

obnovu rozmanité kulturní krajiny a revitalizaci krajinotvorných prvků zajišťujících stabilní a na živočišné i rostlinné druhy bohaté prostředí

·

zavedení snížené DPH na ekologicky přijatelnější výrobky a služby a to například
hromadnou dopravu, recyklovatelné produkty atd.

·

mezinárodní úmluvu vedoucí k zákazu drancování světových oceánů, které vede k mizení kdysi běžných druhů ryb a dalších mořských živočichů – proto je nutné rybolov
v mezinárodních vodách regulovat, je to v zájmu samotných rybářů

·

zvyšování energetické soběstačnosti domácností pomocí ekologicky šetrných technologií

·

transformaci ČEZu do zemských společností ve vlastnictví spolkových zemí

·

zákaz těžby břidlicového plynu frakováním

·

veřejné vlastnictví vodárenských společností

·

ekologickou výchovu ve školách
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Venkov a zemědělství
Venkov je místem, odkud jsme všichni vzešli a kam se rádi vracíme do přírody a kulturní
krajiny. Strana Moravané se zasazuje o to, aby venkov zůstal živým a plodným polem.
Zachování bohatství, rozmanitosti a tradic venkova předpokládá nejen přesměrování
ﬁnančních zdrojů a změnu legislativy, ale také změnu priorit rozhodování o krajině.

Zachování sídelní struktury
Prosazujeme a podporujeme:
·

zpracování plánu obnovy sídel, kde vlivem nepříznivých demograﬁckých trendů žije jen
málo obyvatel, většinou seniorů

·

podporu regionů, kde dochází k vysídlování a odlivu pracovních sil nejčastěji do pražského centra a do zahraničí, a to pomocí dotačních programů

·

poskytování zvýhodněných úvěrů pro jednotlivce i podnikatele, pokud se budou chtít
usadit v regionech postižených vylidňováním

·

orgány státní správy dosud sídlící v Praze budeme přesunovat do regionů ohrožených
vysídlováním a nezaměstnaností (jak se to děje např. ve Finsku)

·

zemské úřady nekoncentrovat do jednoho města, ale rozmístíme je do více sídel

·

návrat státních institucí a jejich součásti původně sídlící v okresních městech, jež byly
přesunuty do krajských měst, zpět na okresní úroveň

·

i v malých obcích musí zůstat základní infrastruktura (je nezbytné v nich za každou cenu
udržet pošty, základní školy, školky, lékárny a zdravotní střediska)

· v případě pošt, školek a základních škol musí při ohrožení jejich existence napomoci země,
u zdravotníků jako stimul využijeme zvýhodněné půjčky
·

změnu rozpočtového určení daní, posilující příjmy menších obcí

·

slevu (úplné osvobození) z daně z nemovitostí určených k bydlení, nacházejících se v ekonomicky zaostalých oblastech – výpadek příjmů bude obcím kompenzovat změna
poměru v přerozdělování daní (dle inspirace v Německu a Rakousku)

Zemědělství
Morava byla vždy zemí s velkou zemědělskou tradicí a s rozvinutým a kvalitním
zemědělstvím i potravinářskými produkty. Chceme, aby tomu tak bylo i nadále.
Prosazujeme a podporujeme:
·

podporu zemědělství s důrazem na moderní ekologické postupy a možnosti krajiny,
podporu venkovské turistiky a agroturistiky

·

důslednou kontrolu nezávadnosti geneticky pozměněných plodin a to jak vůči zdraví
člověka, tak životnímu prostředí

·

podporu domácích hospodářských speciﬁk, jako jsou drobní vinaři, pěstitelé a chovatelé,
a mnohé další, např. legalizací domácích pálenic, osvobozením od placení daní
u drobných podnikatelů v zemědělství – neplátců DPH apod.

·

převedení státních pozemků do majetku obcí
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Venkov a zemědělství
·

převést státní zemědělskou půdu obcím a státní lesní půdu spolkovým zemím

·

prodej státní půdy realizovat výhradně tehdy, je-li k tomu nějaký společenský zájem, a to
pouze transparentními metodami

·

evropské, státní a zemské dotace
o vyrovnat do výše v okolních zemích – zemědělci ve všech členských státech EU by
měli mít rovné podmínky
o vázat na výrobu a potravinovou soběstačnost
o směřovat tak, aby byla plně zajištěna konkurenceschopnost našich zemědělců před
levným dovozem ze zahraničí, aby tak byla obnovena domácí produkce masa,
mléka, vajec a dalších produktů; chceme, aby lidé na pultech obchodů našli
kvalitní potraviny především domácího původu
o vázat na péči o krajinu a efektivní investice (protierozní opatření, zadržování vody
v krajině, obnova krajinotvorných prvků, zalesňování, průchodnost krajiny,
pozemkové úpravy ad.)

·

změnu rozpočtového určení daní, posilující příjmy menších obcí

·

podporujeme takové dohody, které budou státy a regiony světa chránit před levným,
subvencovaným importem potravin z EU a které povedou k cenové stabilitě a budou
prevencí emigrace z těchto oblastí

·

investiční subvence směřovat především na důstojný chov zvířat, chov zvířat formou
volné pastvy, opatření odbourávající zatížení životního prostředí a opatření vedoucí
k udržení pracovních míst ve venkovských oblastech

·

daňové zvýhodnění takzvaného regionálního smluvního hospodaření, které spočívá v
bezprostředním vztahu mezi producentem a spotřebitelem potravin (smluvní
hospodaření snižuje nutnost přepravy a spotřebu energie, omezuje obalový materiál na
minimum, upřednostňuje místní produkci, umožňuje dlouhodobý vztah mezi výrobcem
a spotřebitelem a stabilizuje ceny)

·

důsledné testování kvality a nezávadnosti potravin

·

zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost více než 300 km

·

jednoznačnou identiﬁkaci původu potravinářského výrobku:
o

informace na obale nesmí spotřebitele klamat, musí se dát poznat, odkud daná
potravina pochází a jaké standardy byly při její výrobě dodrženy

o

na každém výrobku bude uveden přímo výrobce a nikoliv jen dodavatel

o vytváření vztahu spotřebitelů s regionálními produkty např. podporou kampaní
typu „moravský produkt“
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Informační a komunikační technologie
Prosazujeme a podporujeme:
·

jsme proti omezování a kontrole internetu ze strany státu a mezinárodních úmluv

·

prosazujeme šíření internetu mezi sociálně slabé občany

·

používání otevřených svobodných programů

·

nasazení otevřených systémů i na úřadech

·

aplikace určené pro komunikaci s úřady musí být dostupné pro více platforem nebo
rovnou k dispozici v jazyce nezávislém na platformě

·

prosazujeme e-government (elektronizace veřejné správy) jako nástroj pro redukci
byrokracie a efektivnější komunikování s úřady (vzorem Estonsko)

·

důkladné přezkoumání zabezpečení a celkového provedení datových schránek

·

výuku principů zacházení s výpočetní technikou, klást důraz na svobodu lidí při výběru
softwarového vybavení a technologií a seznamovat s právními dopady z toho plynoucími

·

ve školství chceme tohoto cíle dosáhnout prosazováním výuky nejen pomocí komerčně
licencovaných produktů, ale také prostřednictvím otevřených softwarových platforem
a technologií

·

jsme si vědomi, že díky rychlému nárůstu používání informačních technologií není v této
oblasti dostatečně a kvalitně vzdělána střední a starší generace obyvatelstva, proto
podporujeme zavedení výuky informačních technologií jako součásti systému celoživotního vzdělávání
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Zahraniční vztahy a obrana
Zahraniční vztahy
Státy neexistují ve vakuu, ale obklopené jinými státy s někdy shodnými, někdy
podobnými, někdy odporujícími si zájmy. Pro náš stát považujeme za nutné konečně
deﬁnovat státní zájmy navenek, a to zejména ve vztahu k Evropské unii. Nelze ignorovat, že
v mnoha oblastech se evropská integrace zastavila nebo našim zemím neprospívá. Nepokročila
ani role regionů a historických zemí, které by, podle nás, měly být základem integrace.
Prosazujeme a podporujeme:
·

posílení vzájemnosti středoevropských zemí, regionů a národnostních skupin tak, aby
byly vytvořeny co nejvýhodnější podmínky pro jejich maximální spolupráci a pro
udržení autentických středoevropských kultur a jazyků v globalizujícím se světě

·

racionalizaci systému evropských dotací, zaměření podpory na vědu, výzkum a dopravní infrastrukturu

·

zachování přísných podmínek udělování azylu tak, aby byl udělován pouze prokazatelně pronásledovaným občanům cizích států

·

vyvinutí tlaku na severoafrické a další státy, aby přijaly readmisní dohody s EU o přijímání uprchlíků a zavedení funkčního systému navracení ilegálních běženců mimo
území EU

·

odbourání subvencovaného vývozu potravin z EU do třetího světa, který vede k emigraci
obyvatel těchto států

Obrana
Ve střední Evropě podle statistiky za posledních tisíc let zažila každá generace obyvatel
nějakou zničující válku. Již sedmdesát let míru můžeme považovat za malý zázrak, ale při
vědomí všech starých i nových rizik v mezistátních vztazích a v době nedaleko probíhajících
krvavých konﬂiktů musíme být připraveni i na nejhorší.
Prosazujeme a podporujeme:
·

jednotnou evropskou obranu, která může v globálním světě vytvořit protiváhu a rovnocenného partnera státům s velmocenskými ambicemi, především dosavadnímu
vojenskému hegemonu USA

·

zamezení korupci a plýtvání na ministerstvu obrany

·

deﬁnici sebeobrany podle článku 51 Charty OSN, za kterou považujeme výlučně obranu
území státu
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