Cíl hnutí
Hnutí Úsvit prosazuje změnu českého politického systému s cílem posílit prvky přímé
demokracie a osobní odpovědnosti podle koncepce Pavla Kohouta popsané v knize Úsvit.
Chceme zavést politický systém s důsledným oddělením moci výkonné, zákonodárné a
soudní a s přímou odpovědností volených představitelů.
Za klíčové považujeme:
zavedení přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů
prosazení zákona o referendu, který občanům umožní vymoci žádané změny (možnost
pomocí referenda prosadit, upravit či naopak zablokovat zákon)
odvolatelnost všech přímo volených politiků prostřednictvím referenda
zákaz souběhu funkce ministra vlády a poslance nebo senátora
ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování, cílem jsou vyrovnané veřejné
rozpočty s legislativou podle Švýcarského vzoru
důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné. Vláda bude jmenována přímo
voleným a občany odvolatelným prezidentem bez nutnosti vyslovení důvěry Poslaneckou
Sněmovnou

Jak chceme změny prosadit?
Hnutí Úsvit spojuje politiky napříč polickým spektrem a osobnosti z kulturního i
společenského života.
Chceme kandidovat v parlamentních i komunálních volbách a dáme podporu všem, kteří
chtějí prosazovat přímou demokracii a princip osobní odpovědnosti.
Členové hnutí, jeho poslanci a senátoři se zavazují, že jejich hlavním cílem není podílet se na
koaličních vládách, ale prosazovat program Hnutí Úsvit.
Programem hnutí Úsvit je prosazení změny ústavy s posílením přímé demokracie většinou
Parlamentu ČR s tím, že při podpoře vlády hnutí bude dále usilovat o prosazování
následujících principů:

VÍCE PRACOVNÍCH MÍST DÍKY LEPŠÍM PODMÍNKÁM PRO PODNIKÁNÍ

Stát musí podporovat vznik nových pracovních míst především podporou podnikání a
zaměstnávaní
Nechceme žádné další zvyšování daní a žádné nové zbytečné předpisy
Chceme snížit DPH na 14 a 20 %, jelikož praxe prokázala, že zvýšení této daně bylo zbytečné
Chceme platbu DPH až po zaplacení faktury
Budeme žádat snížení spotřební daně z nafty. Praxe ukazuje, že by to znamenalo minimálně
stejný příjem pro státní rozpočet a zároveň by se tak zlevnila nafta pro občany, podnikatele i
firmy
Chceme změnu zákon o veřejných zakázkách a revizi zákona o významné tržní síle. Což by
znamenalo příležitost pro malé a střední české firmy, které zaměstnávají nejvíce lidí
Chceme snížit byrokratickou zátěž pro podnikatele, přilákat do ČR zahraniční kapitál a
vytvořit lepší podmínky pro český rizikový kapitál
Navrhujeme úlevy pro začínající podnikatele na sociálním a zdravotním pojištění a daních
minimálně na 1 rok: je lepší, když se člověk snaží postavit na vlastní nohy, namísto pasivního
příjmu podpory
Výhody pro absolventy škol a učilišť, pokud se chtějí věnovat podnikání v oboru, který
vystudovali, a to po dobu 5 let od ukončení studia. Přijatelný (nelikvidační) paušál sociálního
a zdravotního pojištění, možnost získat finanční pomoc s odloženými splátkami – jak je tomu
v zahraničí např. při financování studia
Chceme podporovat podnikatelské inkubátory, zamezit odlivu mozků z České republiky a
vybudovat z ČR vědecko-technické centrum. Chceme vytvořit zázemí pro špičkovou
specializaci na tradiční národní obory

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
Nechceme žádné zvyšování daní, povinných pojištění nebo jakýchkoli poplatků
Úspory se mají hledat uvnitř veřejných financí bez zatěžování obyvatelstva
Chceme trestní i hmotnou odpovědnost pro všechny, kdo hospodaří se státním majetkem
„Červené karty“ pro firmy, které odvedly státní zakázky předražené nebo ve špatné kvalitě
Nechceme privatizovat strategické podíly ve státních společnostech jako např. ČEZ
České suroviny patří českému národu a není možné s nimi plýtvat nebo je předávat do
zahraničních rukou

Jsme pro podporu energetické soběstačnosti České republiky, regionu, obcí a domácností –
ovšem nikoli formou dotací pro spekulanty. Stát by neměl dotovat žádnou komerční výrobu
energie, ale měl by naopak podpořit energetickou soběstačnost jednotlivých domácností a
obcí. (Například podporou kogeneračních spaloven, nebo tzv. fotovoltaických ostrovních
systémů, které nezatěžují energetickou sít, ale naopak ji odlehčují)
V případě vodného a stočného budeme usilovat o prosazení pravidel, které by bránily
zneužití monopolního postavení majitelů sítí a budeme upřednostňovat jejich navrácení do
rukou státu a obcí
Ministerstvo financí nesmí být nástrojem politikaření. Proto navrhujeme rozdělení
ministerstva financí na několik nezávislých agentur, které budou odděleně vykonávat tyto
činnosti: příprava státního rozpočtu, výběr daní a postih delikventů, správa státního
majetku, správa státního dluhu, regulace finančního trhu
Nechceme předávání pravomocí do Bruselu. Budeme hájit suverenitu v oblasti daňové a
rozpočtové politiky
Jsme proti bankovnímu socialismu, proti posílání peněz krachujícím zahraničním bankám i
proti přebujelé evropské byrokracii
Přijetí Eura schvalujeme jen tehdy, kdy to bude jednoznačně výhodné pro ČR a její občany a
to jen na základě referenda
Budeme prosazovat co největší spolupráci s rozvíjejícími se zeměmi, které jsou stále větším
motorem světové ekonomiky, tedy především jihoamerickými a asijskými zeměmi
Chceme zcela nový zákon o veřejných zakázkách a revizi zákona o významné tržní síle.
Chceme potlačit moc kartelů a kmotrů, kteří vydělávají z prolobbovaných zákonů. Tím
chceme zlevnit potraviny, teplo, telefonní volání, vodné a stočné (čističky odpadních vod),
výstavbu dálnic a mnoho dalšího

ŠKOLSTVÍ, VĚDA A VÝZKUM
Ve vzdělání spočívá budoucnost naší země. Dobře připravení absolventi snáze najdou
uplatnění na trhu práce. Chceme více peněz do školství, vědy a výzkumu, protože je to ta
nejlepší investice
Chceme podporovat programy pro nadané děti a dát studentům prostor, aby se prosadili ve
svých oborech. Odmítáme nucené sociální začleňování: kolik peněz na sociálně vyloučené,
tolik peněz na nadané děti.

Chceme úzkou propojenost školství s národním hospodářstvím. Budeme podporovat
praktické školy, aby i méně talentované děti měly šanci naučit se nějaké prakticky využitelné
řemeslo.
Podporujeme střední technické školství, které kdysi bylo základním kamenem úspěchů
českého průmyslu
Ekonomika nesmí stát na levné pracovní síle, ale na inovativní chytré ekonomice. Je třeba
zastavit propad v žebříčcích mezinárodní konkurenceschopnosti.
Chceme podporovat podnikatelské inkubátory, zamezit odlivu mozků a vybudovat z ČR
vědecko-technické centrum. Chceme vytvořit zázemí pro špičkovou specializaci na tradiční
národní obory.

ZDRAVOTNICTVÍ
Chceme revizi sytému poplatků s cílem zabránit zneužívání zdravotního systému. Chceme
zachovat dostupnost zdravotnictví pro každého občana
Zasadíme se za transparentní podmínky pro lékaře a nemocnice pomocí zveřejňování smluv
s pojišťovnami a jednotného ceníku zdravotní péče. Toto opatření by mělo vést k úsporám
stabilizující rozpočet veřejného zdravotnictví bez dalšího zvyšování výdajů státu.
Zefektivníme investice do nemocnic zavedením nezávislého finančního auditu
Z těchto úspor se mohou navýšit například platy lékařů a ostatního zdravotního personálu

DŮCHODY A SOCIÁLNÍ OBLAST
Je třeba stabilizovat reformovaný důchodový systému a garantovat lidem jistotu na stáří
V následujícím volebním období chceme valorizovat důchody všem stejnou částkou nikoli
procentem. Tím dosáhneme snížení počtu seniorů žijících pod hranicí chudoby
V dlouhodobém výhledu podporujeme švédský model důchodového systému
Jsme proti zdanění příjmů důchodců. Podporujeme jejich možnost si aktivně přivydělat
Chceme právní a další nezbytnou pomoc lidem, kteří se dostanou do dluhové pasti a do
problémů s exekucemi prostřednictvím odborníků na úřadech sociální péče
Exekuce musí uspokojit věřitele, ale zároveň nesmí zničit dlužníka. V žádném případě se na
ní nesmí obohacovat exekutor nebo právník. Musíme předcházet tomu, aby se lidé nedostali
až na samé dno, nepřišli o bydlení, o práci, o rodiny

Chceme podporovat zaměstnávaní zdravotně postižených. Je třeba nastavit možnost
výdělku k invalidnímu důchodu bez přílišného zdanění.

JUSTICE A VYMÁHÁNÍ PRÁVA
po vzoru Švýcarska a Norska by měl mít stát možnost vyzvat občana k doložení původu
majetku, pokud bude mít podezření, že nebyl nabyt legálně. Při nedoložení legálního
původu majetku chceme zavést přísnou sankční daň nebo zabavení majetku. Návrh zákona o
majetkových přiznáních navrhované ČSSD chceme tedy nahradit přísnějším zákonem o
daňové revizi
budeme usilovat o posílení pravomocí úřadu ombudsmana a o vymahatelnost jeho
rozhodnutí, včetně sankcí. Ombudsman by měl v budoucnu šetřit a případně napravovat
veškerá rozhodnutí státních orgánů, s výjimkou trestních
chceme návrat nezávislého policejního prezidenta a obranu Policie ČR před politickými tlaky
budeme usilovat o posílení odpovědnosti soudců a státních zástupců, o zavedení omezených
mandátů, které budou muset soudci pravidelně obhajovat. Budeme usilovat o zřízení
speciálního na soudech nezávislého orgánu, který se bude zabývat přestupky soudců a
státních zástupců a stane se prevencí proti justičním omylům a mafiím. Soudce nesmí soudit
své kamarádi. Nechceme ovšem zvýšit náklady, členové budou přesazeni pod nový úřad
s novými kompetencemi
Budeme usilovat o zřízení speciálního, na soudech nezávislého orgánu, který bude mít
pravomoc přezkoumávat kauzy podezřelé z justičního zločinu a v odůvodněných případech
nařizovat nové nezávislé policejní šetření a soudní řízení.

KULTURA
Budeme podporovat investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu ochrany
národního kulturního dědictví a propagace Českého umu ve světě. Česká kultura - hudba,
výtvarné umění film mají velký zatím téměř nevyužívaný ekonomický potenciál a to hlavně v
exportu do zahraničí.
Chceme zveřejnit seznam restituovaného majetku a vyčíslení objemu dotací, které církve
dostávají

