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představil svoje programové vize

Vize Petra Macha: Česká republika 
svobodná, prosperující a bezpečná
Předseda Mach také na tiskové konfe-
renci představil svou vizi. Upozornil, že 
za 1. republiky byla ČR v životní úrovni 
mezi první desítkou nejlepších zemí 
světa a vysvětlil, proč v posledních 
šesti letech neprosperuje: „Naši ekono-
miku ničí přebujelá byrokracie, vysoké 
daně a státní zadlužování. Abychom 
vrátili do České republiky prosperitu, 
musíme dát lidem opět svobodu – sní-
žit daně, omezit byrokracii, zjednodušit 
podnikání a zaměstnávání lidí.“
Svobodní sníží nezaměstnanost v ČR 
o polovinu – 300 tisíc nezaměstnaných 
najde novou práci a státní rozpočet 
získá navíc 50 miliard korun na ušetře-
ných sociálních dávkách a na daních 
od bývalých nezaměstnaných. „Neza-

městnanost snížíme uvolněním trhu 
práce a omezením sociálních dávek,“ 
řekl Mach.
Stát musí začít hospodařit s vyrov-
naným rozpočtem. Svobodní prosadí 
ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu. 
„Státní dluh tak přestane růst a při 
rostoucí ekonomice bude jeho relativní 
velikost k HDP klesat, a sníží se tak 
i úrokové břemeno,“ vysvětlil P. Mach.
Svobodní dále sníží daně a odbourají 
nespravedlivé dotace. „Chceme, aby 
více peněz zůstalo v kapsách lidí. Chce-
me zavést jednotnou základní sazbu 
DPH 15 %. Ideální by bylo, kdyby jídlo 
a nápoje vůbec nebyly zatíženy DPH 
a stát by nemusel drobné podnikatele 
šikanovat kvůli každé účtence,“ sdělil 
Mach.
Nulovou sazbu DPH na jídlo mají 
např. ve Velké Británii nebo na Maltě. 
Svobodní dále chtějí zrušit silniční daň 
a směřovat ke zrušení daně z příjmu 
fyzických osob. Daň z příjmu nemají 
např. v Monaku nebo Andoře.
„Celkový podíl vybraných daní na HDP 
chceme snížit z 34,3 % pod 30 % HDP. 
Chceme se tak přiblížit zemím jako je 
Švýcarsko, Irsko, Izrael či Slovensko,“ 
doplnil Mach.
Vize P. Macha je, že se ekonomický 
růst vrátí k 6 %. „Když bude ekonomika 
svobodná, stát se nebude zadlužovat 
a budou nízké daně, začnou mzdy 

a hospodářství opět růst. Bohatá země 
pak znamená nejen bohaté občany ale 
také nezbytné peníze na společnou 
obranu proti vnějším hrozbám. Česká 
republika bude zemí, ze které nebu-
dou občané odcházet a ve které bude 
radost žít!“

Spolupráce se Soukromníky
Na otázku novinářů ohledně spoluprá-
ce se Stranou soukromíků ČR P. Mach 
potvrdil, že se už vedou intenzivní 
jednání obou stran o vzájemném spo-
lupráci do krajských voleb. Připomněl, 
že obě strany společně pořádaly také 
demonstraci 28. října Za soukromé 
svobodné podnikání v Praze. „Máme 
společné programové body,“ upozornil 
mj. P. Mach

 Kateřina Kašparová

23. 11. 2015 – Předsedou Svobodných byl znovu zvolen Petr Mach, který získal dvě třetiny hlasů. Ke svému vítězství 
řekl na tiskové konferenci: „Získal jsem velmi silný mandát. Je to pro mě signálem, že za mnou členové stojí. Děkuji, 
vážím si toho. Mám vizi svobodné a bezpečné České republiky i nový plán komunikační strategie, na kterém pracovalo 
dosa vadní předsednictvo. Věřím, že se kolem nového plánu semkne i budoucí předsednictvo a strana bude jednotně po-
stupovat k úspěchům v příštích volbách.“
P. Mach také informoval, že mu oznámil jeden z protikandidátů Petr Hampl, že ukončil členství ve straně: „Konečně skončí 
nervozita a Svobodní budou moci jednotně směřovat za svým cílem.“



Rovné příležitosti pro intersexuály? 
To můžou vymyslet jen v Bruselu!

K plánu EU omezit legální držení zbraně

27. 10. 2015 – O této „genderové re-
zoluci“ se hlasovalo 8. října a týkala se 
„rovných příležitostí a rovného zachá-
zení pro muže a ženy v oblasti zaměst-
nání a povolání“. 

Četl jsem si ji dvakrát a stejně významu 
některých návrhů příliš neporozuměl. 
„Podporování a povzbuzování člen-
ských států při začleňování transsexu-
álních a intersexuálních osob do škole-
ní na podporu rozmanitosti“ přesahuje 
moji představivost! Jsem asi příliš 
krátkou dobu europoslancem, abych 
pochopil, co je „školení v rozmanitosti“ 
nebo co je „intersexuál“.
Myslím si, že něco takového může 
skutečně vymyslet jen naprosto od 
reality odtržený jedinec, který podlehl 
bruselskému prostředí. Nemyslím si, že 
starostí běžných občanů je školení in-
tersexuálů. Bohužel podobnými věcmi 
se zabýváme v Evropském parlamentu 
pravidelně.
Pro tuto rezoluci nakonec hlasovalo 
344 poslanců, 156 bylo proti a 68 se 
zdrželo. Rezoluce byla schválena (přija-
té znění zde). Já byl samozřejmě proti 
tomuto neuvěřitelnému bruselskému 

výplodu. Pro lepší představu vyberu 
několik dalších bodů.
Evropský parlament:
16. „vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořením účinných monitorovacích 
systémů přijaly opatření zaměřená na 
dohled a kontrolu za účelem zlepšení 
shromažďování údajů o případech 
obtěžování a diskriminace na základě 
pohlaví“
17. „vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala efektivnost vnitrostátních 
orgánů zabývajících se vyřizováním 
stížností a jejich postupy v souvislosti 
s uplatňováním směrnic o rovnosti žen 
a mužů v otázkách pohlavní identity, 
jejího vyjádření a změny pohlavní 
příslušnosti“
36. „vyzývá členské státy, aby […] stano-
vily pro společnosti povinnost vypraco-
vat a uplatňovat roční podnikové plány 
pro rovnost žen a mužů“
41. „vyzývá členské státy, aby přijaly 
nutná opatření pro obrácení důkazního 
břemena tak, aby se zajistilo, že to vždy 
bude zaměstnavatel, kdo bude muset 
prokázat, že zjištěné rozdílné zacházení 
nevede k žádné diskriminaci“
45. „zdůrazňuje, že jedním z nejlepších 

způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, se 
ukázaly závazné kvóty“
U bodu 41 mě trápí, že Evropský parla-
ment vyzývá k nabourávání základního 
principu právního státu. O presumpci 
neviny zřejmě ostatní poslanci ani ne-
slyšeli. Nezbývá než doufat, že se výplo-
dy těchto rádoby zástupců „evropského 
lidu“, jak si rádi sami evropští socialisté 
a lidovci říkají, nebude nikdo řídit.
Takovýchto rezolucí pro vaši představu 
chrlí výbory a Evropský parlament ně-
kolik každý měsíc. V těchto rezolucích 
Evropský parlament deklaruje svoje po-
stoje k nejrůznějším tématům. Obvykle 
něco odsuzuje, vítá či naléhavě vyzývá. 
Všechny tyto rezoluce jsou prakticky 
k ničemu, nemají žádnou legislativní 
váhu a jedná se jen o slohová cvičení 
nudících se europoslanců. Jejich smysl 
spočívá v jediné věci, odhalují nám 
uvažování většiny členů tohoto divného 
orgánu.
Jestli někdo tvorbu těchto rezolucí ve 
výborech považuje za práci, já tedy ne. 
Za svůj úkol považuji bránit svým hla-
sováním a argumentací těmto zhůvěři-
lostem, nikoliv je „vylepšovat“.

 Petr Mach

1. 12. 2015 – Evropská komise po 
pařížských teroristických útocích přišla 
s návrhem směrnice, která má omezit 
právo legálního držení zbraní v celé 
Evropské unii.

Jsem zásadně pro to, aby bezúhonný 
český občan měl nadále možnost 
legálně držet zbraň, ať pro sport nebo 
pro vlastní ochranu, a českou legisla-
tivu v této oblasti považuji za jednu 
z nejlepších v Evropě. Držení střelných 
zbraní, včetně samonabíjecích, které 
chce EU zakázat, je již nyní v České 
republice pochopitelně předmětem 
regulace. K vlastnictví zbraně je třeba 
zbrojní průkaz a povolení od policie, 
což zaručuje, že se zbraň nedostane le-

gálně do ruky tomu, kdo pro její držení 
není způsobilý.
Zákazy zbraní se vždy týkají pouze lidí, 
kteří dodržují zákony. Zločinci legální 
zbraně nepoužívají, protože podle nich 
by je policie rychle vystopovala, a tudíž 
se jich nová omezení nijak nedotknou. 
Legálními zbraněmi je spácháno jen 

asi 2-3 promile násilných trestných 
činů. Koneckonců i zbraně, se kterými 
teroristé vraždili v Paříži, jsou ve Francii 
zakázány.
Chystaný zákaz držení některých zbra-
ní by omezil nejen práva držitelů těchto 
zbraní, ale i celkovou obranyschopnost 
obyvatelstva.
V Evropském parlamentu se budu na-
dále zasazovat o to, aby právo slušných 
lidí na obranu nebylo omezováno a aby 
se diskuze o zbraně vedla na základě 
faktů a statistik a nikoliv na základě 
emocí politických představitelů. Budu 
hlasovat proti omezování práva držet 
zbraň a pro tento postoj budu aktivně 
hledat podporu i u dalších poslanců.

 Petr Mach



Z deníku europoslance: Na Blízkém východě

Proti bojkotu židovských výrobků
Na titulních stranách izraelských novin 
se řešilo chystané evropské označová-
ní zboží vyprodukovaného židovskými 
osadníky ze Západního břehu Jordánu. 
Ministryně zahraničí Evropské unie 
Federica Mogheriniová prosazuje naří-
zení, aby se pro evropský trh speciálně 
značily izraelské výrobky, které pochá-

zejí ze sporných území, respektive aby 
se neoznačovaly jako Made in Israel.
Pro izraelskou televizi jsem uvedl, proč 
jsem proti této regulaci. Předně jsem 
zastáncem přátelských vztahů mezi 
Českou republikou, potažmo Evrop-
skou unií, a Izraelem. Nálepkování 
židovských produktů přátelské vztahy 
narušuje. Jsem rozhodně pro volný ob-
chod a chystané nálepkování má za cíl 
obchod s Izraelem omezit. A jsem proti 
nálepkování lidí – nebo výrobků – jen 
pro to, že pocházejí ze sporných území. 
Bojkot výrobků by navíc uškodil jak 
Izraelcům, tak palestinským Arabům, 
kteří pracují v židovských továrnách 
a na židovských farmách.

Tím, jestli jednotlivé země světa 
uznávají zboží vyrobené v územích na 
Západním břehu pod izraelskou kontro-
lou jako zboží izraelské, de facto dávají 
nepřímo najevo, v jakých hranicích 
Izrael uznávají. A podle mého hluboké-
ho přesvědčení tato citlivá zahraniční 
politika náleží jednotlivým členským 
státům, nikoliv Evropské unii.

Ať si každý kupuje výrobky, jaké chce, 
a bojkotuje, koho chce, ale Evropská 
unie nemá tento bojkot podporovat! 
Bojkot výrobků a označování až moc 
připomíná německý bojkot a označo-
vání Židů ve třicátých letech minulého 
století, které vedly k holokaustu a svě-
tové válce.

Bezpečí – vedlejší produkt  
ekonomické svobody
V Jeruzalémě jsem vystoupil na kon-
ferenci na téma bezpečnosti, meziná-
rodních vztahů a ekonomické svobody. 
Zmínil jsem, že shodou okolností 
mnoho velkých obhájců volného trhu, 
od kterých po léta čerpám politickou – 

Friedrich August Hayek, Ludwig Mises, 
Milton Friedman, Ayn Randová, Walter 
Williams či Steven Horwitz – jsou 
židovského původu.
Argumentoval jsem, že pro vážnost 
vojenských hrozeb nesmíme polevit 
v obhajobě volného trhu a nízkých daní. 
Právě naopak! Volný trh a nízké daně 
zajistí prosperitu a prosperita zajistí, 
že budeme moci být vyzbrojeni proti 
těm, kdo ohrožují naši bezpečnost – ať 
jde o Islámský stát, nebo jiné. Tak jako 
je vedlejším produktem ekonomické 
svobody prosperita, je jím i větší bez-
pečnost.

Problém sporných území
Podnikli jsme také cestu do na Západní 
břeh Jordánu. Židé pro toto místo pou-
žívají historické názvy Judea a Samaří. 
Tato oblast zahrnuje území, která jsou 
pod izraelskou správou, smíšená území 
a území, která jsou pod správou pales-
tinské autonomie.
Arabové na palestinských územích na 
Západním břehu Jordánu neplatí žádné 
izraelské daně, neslouží v izraelské ar-
mádě, zkrátka plně podléhají palestin-
ské autonomní správě. V Izraeli přitom 
můžou pracovat i studovat. Arabština 
je v Izraeli vedle hebrejštiny a angličti-
ny oficiálním jazykem. 
Problém Judeje a Samaří – Západního 
břehu – je, že území je „sporné“. Chtěli 
by ho Arabové z Palestinské autonomie 
[polostátní útvar Palestinská auto-
nomie je de facto tvořený Západním 
břehem Jordánu a Gazou), ale mají na 
něm svá města a vesnice i Židé.
Ti, kdo podporují vyhlášení Palestinské-
ho státu na tomto „území nikoho“ ale 
nedomýšlejí, co by bylo s židovskými 
městy nebo jaké má mít takový stát 
hranice. Palestinský stát je virtuální re-
alita, která žije z evropských dotací. Na 
univerzitě v Arielu, židovském městě na 
Západním břehu, nám řekli, že rádi mi-
nistryni Mogheriniovou uvítají – ať jim 
řekne do očí, kde je podle ní ta správná 
hranice Palestinského státu a proč že 
se mají jejich výrobky v Evropské unii 
speciálně nálepkovat.

12. 11. 2015 – V listopadu jsem s dalšími evropskými poslanci, se kterými mě pojí 
důvěra ve volný trh a kritický pohled na Evropskou unii a migrační kvóty, navští-
vil Izrael. Na programu bylo setkání s politiky a vysokými úředníky izraelského 
ministerstva zahraničí, vystoupení na mezinárodní konferenci, návštěva drúzské 
menšiny a také cestu do sporné oblasti Západního břehu Jordánu. Cílem cesty 
bylo udělat si přímo na místě názor na problémy Blízkého východu.
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Máte zájem domluvit Petru Machovi besedu se 
studenty na střední či vysoké škole? Chcete uspořádat 
besedu s veřejností?

Potom pište na josef.kales@svobodni.cz

Další komentáře k aktuálnímu dění najdete
na petrmach.cz

Linie střetu civilizací
Zatímco z východu čelí Izrael sebe-
vražedným atentátům Palestinců, 
ze severu je ostřelován ozbrojenci 
z organizace Hizballáh a z jihu jednot-
kami Hamásu z pásma Gazy. Navíc jen 
60 kilometrů od izraelských hranic se 
Sýrií operuje Islámský stát, nyní největ-
ší teroristická organizace světa.
Izrael je přímo na linii „střetu civilizací“ 
a nechápe „sebevraždu“, kterou páchá 
Evropa otevřením hranic muslimským 
imigrantům. Vysvětloval jsem, že v Čes-
ké republice tato politika absolutně 

nemá podporu, ale že v Evropské unii 
jsme byli bohužel přehlasováni.
Na severu Izraele žije asi stotisícová 
menšina drúzů, příslušníků zvláštní 
náboženské odnože islámu. Ti, se 
kterými jsem se potkal, jsou mírumilov-
ní, vyznávají monogamii, jejich ženy se 
nezahalují a jsou s muži rovnoprávné. 
Drúzové jsou loajální občané Izraele 
a mnoho z nich i slouží dobrovolně 
v izraelské armádě. Další stovky tisíc 
Drúzů žijí za hranicí v Sýrii, kde po boku 
vládních jednotek bojují proti Islám-
skému státu. Mnozí Izraelci by nepo-
važovali za špatné, kdyby na troskách 
Sýrie vznikl drúzský stát, který by byl 
přátelským sousedem Izraele.
Z rozhovorů s mnoha Izraelci – běžnými 

lidmi i vysoce postavenými, jsem po-
chopil, že Izraelci mají – stejně jako já – 
velké sympatie pro boj Kurdů na severu 
Sýrie s Islámským státem. Považují je 
za statečné bojovníky. Izrael je ale velmi 
zdrženlivý, pokud jde o zapojování se do 
konfliktů v Sýrii vyjma leteckou pomoc 
Kurdům a humanitární pomoc Drúzům.
Příklad Izraele nám ukazuje, jaký smysl 
má pro prosperitu a bezpečnost obča-
nů ochrana hranic a efektivní armáda 
chránící zemi proti útokům zvenčí. 
V České republice i v Evropském par-
lamentu se budu zasazovat za udržení 
volného obchodu a přátelských vztahů 
s touto zemí.

 Petr Mach
Vyšlo na Finmag.cz

Z deníku europoslance: Na Blízkém východě

Konference EFDD: Imigrace

V pátek 13. 11. se v sále Plzeňské 
restaurace Obecního domu v Praze 
uskutečnila konference o imigraci. 
Mezi řečníky byl předseda Svobod-
ných Petr Mach, ekonom a arabista 
Jiří Weigl a vedoucí katedry politic-
kých teorií na London School  
of Economics Chandran Kukathas. 
Foto: pjfoto.cz


